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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 588/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιµών κατά
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 17).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

83,1
38,5
120,5
80,7

0707 00 05

052
068
096
204
220
999

129,4
105,0
88,7
19,6
135,1
95,6

0709 90 70

052
204
999

117,9
115,4
116,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

39,4
44,9
57,4
40,5
44,9
63,0
48,4

0805 50 10

052
400
999

47,5
51,0
49,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

27,3
84,8
121,2
89,2
76,7
83,7
78,3
80,5
72,4
101,1
81,5

0808 20 50

388
512
528
720
999

78,3
82,9
63,4
35,3
65,0

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 589/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για τη θέσπιση προσωρινών διατάξεων σχετικά µε την ανακοίνωση των αιτήσεων πιστοποιητικών που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 1
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης
Οκτωβρίου2001, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 προβλέπεται η
υποχρέωση των κρατών µελών να ανακοινώνουν τις αιτήσεις
πιστοποιητικών στην Επιτροπή την ∆ευτέρα και την Πέµπτη
κάθε εβδοµάδας.
Η Πέµπτη 8, η Παρασκευή 9 και η ∆ευτέρα 12 Απριλίου
2004 είναι αργίες της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, πρέπει να
µεταφερθεί την Τετάρτη 7 Απριλίου 2004 η ανακοίνωση
σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών που υποβάλλονται
την ∆ευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Απριλίου 2004, και να
αναβληθεί για την Τρίτη 13 Απριλίου 2004 η ανακοίνωση
σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών που υποβάλλονται
από την Τετάρτη 7 έως την ∆ευτέρα 12 Απριλίου 2004.
Η Πέµπτη 20 και η Παρασκευή 21 και η ∆ευτέρα 31 Μαΐου
2004 είναι αργίες της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, πρέπει να
µεταφερθεί την Τετάρτη 19 Μαΐου 2004 η ανακοίνωση σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών που υποβάλλονται την
∆ευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Μαΐου 2004, και να
αναβληθεί για την ∆ευτέρα 24 Μαΐου 2004 η ανακοίνωση
σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών που υποβάλλονται
από την Τετάρτη 19 έως το Σάββατο 22 Μαΐου 2004, και
να αναβληθεί για την Τρίτη 1η Ιουνίου 2004 η ανακοίνωση
σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών που υποβάλλονται
την Πέµπτη 27 Μαΐου έως την ∆ευτέρα 31 Μαΐου 2004,

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
7 της 11.1.2003, σ. 64).
(2) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1176/2002 ( ΕΕ L 170 της
29.6.2002, σ. 69).

1. Η ανακοίνωση, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, των αιτήσεων
πιστοποιητικών που υποβάλλονται την ∆ευτέρα 5 και την Τρίτη 6
Απριλίου 2004 πρέπει να γίνει την Τετάρτη 7 Απριλίου 2004, το
αργότερο στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) αντί της Πέµπτης 8 Απριλίου 2004.
2. Η ανακοίνωση, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, των αιτήσεων
πιστοποιητικών που υποβάλλονται από την Τετάρτη 7 έως την
∆ευτέρα 12 Απριλίου 2004 πρέπει να γίνει την Τρίτη 13 Απριλίου
2004, το αργότερο στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) αντί της ∆ευτέρας
12 Απριλίου 2004.

Άρθρο 2
1. Η ανακοίνωση, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, των αιτήσεων
πιστοποιητικών που υποβάλλονται την ∆ευτέρα 17 και την Τρίτη
18 Μαΐου 2004 πρέπει να γίνει την Τετάρτη 19 Μαΐου 2004, το
αργότερο στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) αντί της Πέµπτης 20 Μαΐου
2004.
2. Η ανακοίνωση, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, των αιτήσεων
πιστοποιητικών που υποβάλλονται από την Τετάρτη 19 έως το
Σάββατο 22 Μαΐου 2004 πρέπει να γίνει την ∆ευτέρα 24 Μαΐου
2004, το αργότερο στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών).
3. Η ανακοίνωση, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, των αιτήσεων
πιστοποιητικών που υποβάλλονται από την Πέµπτη 27 Μαΐου έως
την ∆ευτέρα 31 Μαΐου 2004, πρέπει να γίνει την Τρίτη 1 Ιουνίου
2004, το αργότερο στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 590/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2921/90 όσον αφορά τοποσό της ενίσχυσης για το
αποκορυφωµένο γάλα το οποίο µεταποιείται για την παρασκευή καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 2921/90.

(3)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε
ο πρόεδρό της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 15 στοιχείο β),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2921/90 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 1990, για
τη χορήγηση ενισχύσεων για το αποκορυφωµένο γάλα το
οποίο µεταποιείται για παρασκευή καζεΐνης και καζεϊνικών
αλάτων (2), καθορίζει το ποσό της ενίσχυσης για το αποκορυφωµένο γάλα που µεταποιείται σε καζεΐνη και καζεϊνικά
άλατα. Λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τιµής αγοράς
της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων στην κοινοτική
αγορά και στην παγκόσµια αγορά, κρίνεται σκόπιµο να
µειωθεί το ποσό της ενίσχυσης.

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2921/
90, το ποσό «6,30 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «6,00 ευρώ».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L
29 της 3.2.2004, σ. 6).
(2) ΕΕ L 279 της 11.10.1990, σ. 22· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2208/2003 (ΕΕ L 330 της
18.12.2003, σ. 19).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 591/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για τη θέσπιση προσωρινών διατάξεων για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητήθηκαν στο
πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 565/2002, για τον καθορισµό του τρόπου διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων και για την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής για τα σκόρδα που
προέρχονται από τρίτες χώρες
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης νωπών
οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 565/2002 της Επιτροπής (2)
έχει καθοριστεί υποχρέωση για τα κράτη µέλη να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις αιτήσεις πιστοποιητικών κάθε
∆ευτέρα και κάθε Πέµπτη και να εκδίδουν τα πιστοποιητικά
την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα που έπεται της ηµέρας καταθέσεως της αιτήσεως εφόσον κατά το διάστηµα αυτό δεν έχουν
ληφθεί µέτρα από την Επιτροπή.

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που ζητήθηκαν από την Πέµπτη 5 έως
και την Παρασκευή 9 Απριλίου 2004, δυνάµει του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 565/2002, εκδίδονται την Πέµπτη 15 Απριλίου 2004,
εφόσον κατά το διάστηµα αυτό δεν έχουν ληφθεί µέτρα από την
Επιτροπή, σε εφαρµογή του άρθρου 8 παράγραφος 2 του εν λόγω
κανονισµού.

(2)

Η Πέµπτη 8, η Παρασκευή 9 και η ∆ευτέρα 12 Απριλίου
2004 είναι αργίες της Επιτροπής. Πρέπει, συνεπώς, να µεταφερθεί η έκδοση των πιστοποιητικών που ζητήθηκαν από
την ∆ευτέρα 5 έως και την Παρασκευή 9 Απριλίου 2004.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 (ΕΕ L 7 της
11.1.2003, σ. 64).
2
( ) ΕΕ L 86 της 3.4.2002, σ. 11.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 592/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των χωρών και των εδαφών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

θεωρήσεων που διεξάγονται από το Γραφείο Τροφίµων και
Κτηνιατρικών Θεµάτων στις εκάστοτε τρίτες χώρες και στις
πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα κράτη µέλη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Mαΐου 2003, για τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα
µετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/EΟΚ του Συµβουλίου (1), και ιδίως τα άρθρα 10 και
21,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 998/2003 θεσπίζει τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού
χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς και τους κανόνες
περί ελέγχου αυτών των µετακινήσεων.

(2)

Βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 998/2003 θα πρέπει να
καταρτιστεί ένας κατάλογος τρίτων χωρών πριν από τις 3
Ιουλίου 2004. Για να συµπεριληφθεί στον κατάλογο αυτό
µια τρίτη χώρα πρέπει προηγουµένως να αποδείξει την κατάστασή της ως προς τη λύσσα, καθώς και ότι τηρεί ορισµένες
προϋποθέσεις σχετικά µε την κοινοποίηση υπονοιών, την
επιτήρηση, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, την πρόληψη και τον
έλεγχο της λύσσας και τις κανονιστικές διατάξεις για τα
εµβόλια.

(3)

Για να αποφευχθεί κάθε ανώφελη διατάραξη των µετακινήσεων ζώων συντροφιάς και για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις τρίτες χώρες να παράσχουν συµπληρωµατικές
εγγυήσεις, εφόσον είναι απαραίτητο, είναι σκόπιµο να καταρτιστεί ένας προσωρινός κατάλογος τρίτων χωρών. Ο εν λόγω
κατάλογος θα πρέπει να βασίζεται στα διαθέσιµα δεδοµένα
του ∆ιεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (∆ΓΕ του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Υγείας των Ζώων), στα αποτελέσµατα των επι-

(4)

Ο προσωρινός κατάλογος τρίτων χωρών θα πρέπει να περιλαµβάνει χώρες απαλλαγµένες από τη λύσσα και χώρες από
τις οποίες ο κίνδυνος εισαγωγής λύσσας στην Κοινότητα
λόγω µετακινήσεων από τα εδάφη τους έχει αποδειχθεί ότι
δεν είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι µετακινήσεις ζώων συντροφιάς µεταξύ κρατών
µελών.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 998/2003 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως. Χάριν σαφήνειας, ο κατάλογος
των χωρών και εδαφών που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισµό θα πρέπει να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα II του κανονισµού (EΚ) αριθ. 998/2003 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 3 Ιουλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΩΝ
ΜΕΡΟΣ A
IE

Ιρλανδία

SE

Σουηδία

UK Ηνωµένο Βασίλειο
ΜΕΡΟΣ B
Τµήµα 1
α) DK ∆ανία, περιλαµβανοµένων της GL — Γροιλανδίας και των FO — Νήσων Φερόε
β) ES Ισπανία, περιλαµβανοµένων της ηπειρωτικής χώρας, των Βαλεαρίδων Νήσων και των Κανάριων Νήσων και εξαιρουµένων
της Θέουτας και της Μελίγιας
γ) FR Γαλλία, περιλαµβανοµένων της GF- Γαλλικής Γουιάνας, της GP — Γουαδελούπης, της MQ — Mαρτινίκας και της RE
— Ρεϊνιόν
δ) GI Γιβραλτάρ
ε) PT Πορτογαλία, περιλαµβανοµένων της ηπειρωτικής χώρας, του αρχιπελάγους των Αζορών και του αρχιπελάγους της
Μαδέρας
στ) Κράτη µέλη εκτός εκείνων που αναγράφονται στο µέρος A και στα στοιχεία α), β) γ) και ε) του παρόντος τµήµατος.
Τµήµα 2
AD Ανδόρα
CH Ελβετία
IS

Ισλανδία

LI

Λιχτενστάιν

MC Μονακό
NO Νορβηγία
SM Άγιος Μαρίνος
VA Αγία Έδρα (Βατικανό)
ΜΕΡΟΣ Γ
AC

Νήσος της Αναλήψεως

AG

Αντίγκουα και Μπαρµπούντα

AN

Ολλανδικές Αντίλλες

AU

Αυστραλία

AW Αρούµπα
BB

Μπαρµπάντος

BH

Μπαχρέιν

BM

Βερµούδες

CA

Καναδάς

FJ

Φίτζι

FK

Φόκλαντ ή Μαλδίβες

HR

Κροατία

JM

Ιαµαϊκή

JP

Ιαπωνία

KN

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

KY

Νήσοι Κάιµαν

MS

Μοντσερράτ

MU Μαυρίκιος
NC

Νέα Καληδονία

NZ

Νέα Ζηλανδία
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PF

Γαλλική Πολυνησία

PM

Άγιος Πέτρος και Μικελόν

SG

Σιγκαπούρη

SH

Αγία Ελένη

US

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

VC

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

VU

Βανουάτου

WF

Ουόλις και Φουτούνα

YT

Μαγιότ»

L 94/9

L 94/10

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

31.3.2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα των αυγών και
των ωαλβουµινών
συναλλασσοµένων, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα
απόσυρσης της υποβληθείσας αιτήσεως πιστοποιητικού,
µετά τον καθορισµό του συντελεστή αποδοχής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
των αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 493/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 15,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινού συστήµατος εµπορίας για την ωαλβουµίνη και τη γαλακτοαλβουµίνη (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (4), και
ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το
άρθρο 10,

(4)

Για να διασφαλιστεί η οµαλή ροή των εισαγωγών, απαιτείται
να προβλεφθεί η βαθµιαία διεξαγωγή των εισαγωγών των
προβλεποµένων στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού
ποσοτήτων σε διάστηµα ενός έτους.

(5)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική διαχείριση του
καθεστώτος θα πρέπει να καθοριστεί σε 20 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα (ισοδύναµο αυγών µε κέλυφος) το ποσό της
εγγύησης της σχετικής µε τα πιστοποιητικά εισαγωγής στο
πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος.

(6)

Για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του καθεστώτος,
και ιδίως για την αποφυγή του ενδεχόµενου κερδοσκοπίας,
το οποίο ενέχει ο τοµέας των αυγών και της ωαλβουµίνης,
θα πρέπει να υπαχθεί η πρόσβαση των συναλλασσοµένων
στο καθεστώς σε ορισµένους συγκεκριµένους όρους, στόχος
των οποίων είναι η διασφάλιση της σοβαρότητας των
δραστηριοτήτων τους στον τοµέα αυτό.

(7)

Εφιστάται η προσοχή των συναλλασσοµένων στο γεγονός
ότι τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνον
για προϊόντα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις όλων των
κτηνιατρικών διατάξεων οι οποίες ισχύουν στην Κοινότητα.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των καθεστώτων
εισαγωγής, η Επιτροπή πρέπει να έχει στη διάθεσή της ακριβείς πληροφορίες εκ µέρους των κρατών µελών σχετικά µε
τις ποσότητες που έχουν πράγµατι εισαχθεί. Για λόγους
σαφήνειας, πρέπει να χρησιµοποιείται ένα ενιαίο υπόδειγµα
από τα κράτη µέλη για τις ανακοινώσεις των ποσοτήτων
στην Επιτροπή.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1474/95 της Επιτροπής, της 28ης
Ιουνίου 1995, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης
των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα των αυγών και
των ωαλβουµινών (5) έχει επανειληµµένα τροποποιηθεί κατά
τρόπο ουσιαστικό (6). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιµη, για
λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού, η κωδικοποίηση του
εν λόγω κανονισµού.

(2)

Στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η Κοινότητα δεσµεύτηκε να ανοίξει δασµολογικές παραχωρήσεις
για ορισµένα προϊόντα στον τοµέα των αυγών και των ωαλβουµινών. Χρειάζεται, εποµένως, να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής για τις ποσοστώσεις αυτές.

(3)

Η διαχείριση του καθεστώτος πρέπει να βασίζεται σε πιστοποιητικά εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσδιοριστούν ιδίως οι λεπτοµέρειες υποβολής των αιτήσεων
και τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις
αιτήσεις αυτές και τα πιστοποιητικά, κατά παρέκκλιση από
το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της
Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών κατά
την εισαγωγή, την εξαγωγή και τον προκαθορισµό για τα
γεωργικά προϊόντα (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 325/2003 (8). Θα πρέπει, επιπλέον, να εκδίδονται τα πιστοποιητικά µετά από µια περίοδο
µελέτης και εφαρµόζοντας ενδεχοµένως ένα ενιαίο εκατοστιαίο ποσοστό αποδοχής. Προς το συµφέρον όλων των

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49.
ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 7.
ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104.
ΕΕ L 305 της 19.12.1995, σ. 49.
ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 19.
Βλέπε παράρτηµα V.
ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
ΕΕ L 47 της 21.2.2003, σ. 21.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµολογικές ποσοστώσεις κατά την εισαγωγή που αναφέρονται
στο παράρτηµα Ι ανοίγονται ετησίως για την περίοδο από την 1η
Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου, για τις οµάδες προϊόντων και σύµφωνα
µε τους όρους που προβλέπονται σ' αυτό.
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Άρθρο 2
Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 κατανέµονται ως
εξής:
Για την οµάδα Ε1:
— 20 % κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30
Σεπτεµβρίου,
— 30 % κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31
∆εκεµβρίου,
— 30 % κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
Μαρτίου,
— 20 % κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου.
Για τις οµάδες Ε2 και Ε3:
— 25 % κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30
Σεπτεµβρίου,
— 25 % κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31
∆εκεµβρίου,
— 25 % κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
Μαρτίου,
— 25 % κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου.
Άρθρο 3
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δ) η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαµβάνουν
στο τετραγωνίδιο 20, την ακόλουθη µνεία σε µια από τις
γλώσσες της Κοινότητας:
Reglamento (CE) no 593/2004
Forordning (EF) nr. 593/2004
Verordnung (EG) Nr. 593/2004
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2004
Regulation (EC) No 593/2004
Règlement (CE) no 593/2004
Regolamento (CE) n. 593/2004
Verordening (EG) nr. 593/2004
Regulamento (CE) n.o 593/2004
Asetus (EY) N:o 593/2004
Förordning (EG) nr 593/2004
ε) το πιστοποιητικό περιέχει, στο τετραγωνίδιο 24, την ακόλουθη
µνεία σε µια από τις γλώσσες της Κοινότητας:
Reducción del derecho del AAC conforme a lo establecido
en el Reglamento (CE) no 593/2004
Reduktion i toldsatsen i henhold til forordning (EF) nr. 593/
2004

Οιαδήποτε εισαγωγή στην Κοινότητα, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, υπάγεται στην προσκόµιση
πιστοποιητικού εισαγωγής.

Ermäßigung des Zollsatzes gemäß Verordnung (EG) Nr.
593/2004

Άρθρο 4

Reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No
593/2004

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 3 διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις:
α) ο αιτών πιστοποιητικό εισαγωγής είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, µπορεί
να αποδείξει, ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις των αρµοδίων
αρχών των κρατών µελών, ότι έχει εισαγάγει τουλάχιστον 50
τόνους (ισοδύναµο αυγών µε κέλυφος) προϊόντων τα οποία υπόκεινται στους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 (εκτός των
αυγών προς επώαση) και (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75, κατά τη διάρκεια εκάστου εκ των δύο ηµερολογιακών ετών που προηγούνται
του έτους υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών ή, ότι έχει
την έγκριση των αρµοδίων αρχών για την επεξεργασία προϊόντων
αυγών του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/437/ΕΟΚ
του Συµβουλίου (1). Ωστόσο, ο λιανοπωλητής ή ο εστιάτορας ο
οποίος πωλεί τα προϊόντα αυτά στον τελικό καταναλωτή δεν
δύναται να υπαχθεί στο εν λόγω καθεστώς·
β) η αίτηση πιστοποιητικού περιλαµβάνει έναν µόνον από τους
αριθµούς των οµάδων που προσδιορίζονται στο παράρτηµα Ι.
∆ύναται να αφορά διάφορα προϊόντα υπαγόµενα σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ και προερχόµενα από µία µόνο χώρα. Σε
αυτή την περίπτωση, πρέπει να γράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ
και η περιγραφή τους στα τετραγωνίδια 16 και 15, αντιστοίχως.
Όσον αφορά τις οµάδες Ε2 και Ε3, η συνολική ποσότητα πρέπει
να µετατρέπεται σε ισοδύναµο αυγών µε κέλυφος.
Η αίτηση πιστοποιητικού αφορά τουλάχιστον έναν τόνο και, το
πολύ, το 10 % της διαθέσιµης ποσότητας για την εν λόγω
οµάδα και να υποβάλεται κατά την περίοδο που ορίζεται στο
άρθρο 2·
γ) η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαµβάνουν, στη θέση 8, τη µνεία της χώρας καταγωγής·
(1) ΕΕ L 212 της 22.7.1989, σ. 87.

Μείωση του δασµού του Κ∆, όπως προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 593/2004

Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu
au règlement (CE) no 593/2004
Riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE)
n. 593/2004
Verlaging van het GDT-recht op grond van Verordening
(EG) nr. 593/2004
Redução do direito da PAC previsto no Regulamento (CE)
n.o 593/2004
Yhteisön yhteisen tullitariffin maksua alennettu seuraavan
mukaisesti: Asetus (EY) N:o 593/2004
Reduktion av Gemensamma tulltaxans tariffer enligt förordning (EG) nr 593/2004.

Άρθρο 5
1. Η αίτηση πιστοποιητικού δύναται να υποβάλλεται µόνο κατά
τη διάρκεια των επτά πρώτων ηµερών του µήνα που προηγείται
κάθε περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 2.
2. Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού υποβάλλεται στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου ο αιτών είναι εγκατεστηµένος ή έχει την έδρα του. Γίνεται αποδεκτή µόνον εφόσον ο αιτών
δηλώσει γραπτώς ότι δεν έχει υποβάλει και αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην υποβάλει, για την τρέχουσα περίοδο, άλλες αιτήσεις
οι οποίες να αφορούν προϊόντα της ίδιας οµάδας.
Εάν ο αιτών υποβάλει περισσότερες από µία αιτήσεις για προϊόντα
της ίδιας οµάδας, δεν γίνεται αποδεκτή καµία αίτηση.
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Ωστόσο, κάθε αιτών µπορεί να υποβάλει περισσότερες από µία
αιτήσεις για πιστοποιητικό εισαγωγής για προϊόντα τα οποία
υπάγονται σε ένα µόνον αριθµό οµάδας εφόσον τα προϊόντα αυτά
κατάγονται από διαφορετικές χώρες. ∆ιαφορετικές αιτήσεις για
κάθε χώρα καταγωγής υποβάλλονται ταυτόχρονα στην αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους. Θεωρούνται, όσον αφορά το ανώτατο
όριο που αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο β) και για την εφαρµογή του κανόνα ο οποίος αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, ως µία
µόνον αίτηση.
3.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για όλα τα προϊόντα
τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 συνοδεύονται από τη σύσταση
εγγύησης ύψους 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα ισοδυνάµου αυγών
µε κέλυφος.
4.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί την ηµέρα του τέλους της περιόδου
υποβολής των αιτήσεων, τις αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν για
καθένα από τα προϊόντα της εν λόγω οµάδας. Η κοινοποίηση αυτή
περιλαµβάνει τον πίνακα των αιτούντων και έναν πίνακα των
ποσοτήτων που ζητήθηκαν για την οµάδα.
Όλες οι κοινοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινοποιήσεων που φέρουν την ένδειξη «ουδέν» πραγµατοποιούνται µε τηλεοµοιοτυπία ή τηλεαντίγραφο, την καθορισµένη εργάσιµη ηµέρα,
σύµφωνα µε το πρότυπο το οποίο περιλαµβάνει το παράρτηµα ΙΙ,
εάν καµία αίτηση δεν έχει υποβληθεί ή, σύµφωνα µε τα πρότυπα
που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ, εφόσον έχουν
υποβληθεί αιτήσεις.
5.
Η Επιτροπή αποφασίζει, το συντοµότερο δυνατό, σε ποιο
βαθµό µπορεί να ανταποκριθεί στις αιτήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 4.
Εάν οι αιτήσεις για τις οποίες ζητήθηκαν πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις διαθέσιµες ποσότητες, η Επιτροπή καθορίζει ένα ενιαίο
εκατοστιαίο ποσοστό αποδοχής των ζητουµένων ποσοτήτων. Στην
περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό αυτό είναι κατώτερο από
5 %, η Επιτροπή δύναται να µην ανταποκριθεί στις αιτήσεις και να
αποδεσµεύσει τις εγγυήσεις αµέσως.
Ο συναλλασσόµενος µπορεί να αποσύρει την αίτησή του εντός των
δέκα εργάσιµων ηµερών που ακολουθούν τη δηµοσίευση του ενιαίου ποσοστού αποδοχής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν η εφαρµογή του ποσοστού αυτού έχει ως
συνέπεια τον καθορισµό ποσότητας κατώτερης από 20 τόνους (ισοδύναµο αυγών µε κέλυφος). Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν σχετικά
την Επιτροπή εντός πέντε εργάσιµων ηµερών που ακολουθούν την
απόσυρση της αιτήσεως και απελευθερώνουν την εγγύηση αµέσως.
Η Επιτροπή προσδιορίζει το υπόλοιπο της ποσότητας το οποίο
προστίθεται στη διαθέσιµη ποσότητα της περιόδου τριών µηνών
που ακολουθεί την ετήσια περίοδο που έχει ορισθεί για τις ποσοστώσεις, η οποία ορίζεται στο άρθρο 1.
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6. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται το συντοµότερο δυνατόν από τη
λήψη απόφασης της Επιτροπής.
7. Τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για
προϊόντα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις όλων των κτηνιατρικών
διατάξεων οι οποίες ισχύουν στην Κοινότητα.
8. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από το
τέλος του τέταρτου µήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου που
αναφέρεται στο άρθρο 1, το συνολικό όγκο των εισαγωγών που
πραγµατοποιήθηκαν για καθεµία από τις οµάδες δυνάµει του
παρόντος κανονισµού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Όλες οι ανακοινώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ανακοινώσεων
«ουδεµία», πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
παραρτήµατος ΙV.
Άρθρο 6
Για την εφαρµογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η ισχύς των πιστοποιητικών εισαγωγής
ορίζεται σε 150 ηµέρες από την ηµέρα της πραγµατικής εκδόσεώς
τους, χωρίς ωστόσο να µπορούν να υπερβούν το τέλος της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος
κανονισµού δεν είναι µεταβιβάσιµα.
Άρθρο 7
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 4 του εν
λόγω κανονισµού, η εισαγόµενη δυνάµει του παρόντος κανονισµού
ποσότητα δεν δύναται να υπερβαίνει εκείνη η οποία αναφέρεται στα
τετραγωνίδια 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Για το
λόγο αυτό εγγράφεται στο τετραγωνίδιο 19 του εν λόγω πιστοποιητικού ο αριθµός «0».
Άρθρο 8
Ο κανονισµός (EK) αριθ. 1474/95 καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα VΙ.
Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Αριθµός οµάδας

Κωδικός ΣΟ

Εφαρµοζόµενος δασµός σε ευρώ
ανά τόνο προϊόντος

Ετήσιες δασµολογικές
ποσοστώσεις
(Άρθρο 1)

E1

0407 00 30

152

135 000

E2

0408 11 80

711

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

3502 11 90

617

3502 19 90

83

E3

7 000 (1)

15 500 (1)

( ) Ισοδύναµου αυγών µε κέλυφος. Μετατροπή σύµφωνα µε τα κατ' αποκοπή ποσοστά απόδοσης που ορίζονται στο παράρτηµα 69 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Καταργούµενος κανονισµός µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις του
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1474/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 19)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής, µόνον το
άρθρο 1 παράγραφος 5 σχετικά µε τον κανονισµό (EK)
αριθ. 1474/95

(ΕΕ L 305 της 19.12.1995, σ. 49)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 573/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 80 της 30.3.1996, σ. 54)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 876/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 118 της 15.5.1996, σ. 17)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 937/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 127 της 25.5.1996, σ. 26)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1102/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 30)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1219/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 55)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 997/97 της Επιτροπής, µόνον το
άρθρο 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 3

(ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 11)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1242/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 173 της 1.7.1997, σ. 77)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1514/97 της Επιτροπής, µόνον το
άρθρο 3 σχετικά µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1474/95

(ΕΕ L 204 της 31.7.1997, σ. 16)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1371/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 185 της 30.6.1998, σ. 17)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1323/1999 της Επιτροπής

(ΕΕ L 157 της 24.6.1999, σ. 29)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1356/2000 της Επιτροπής

(ΕΕ L 155 της 28.6.2000, σ. 36)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1043/2001 της Επιτροπής, µόνον
το άρθρο 3 και το άρθρο 5 σχετικά µε τον κανονισµό
(EK) αριθ. 1474/95

(ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24)

L 94/15

L 94/16
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1474/95

Παρών κανονισµός

Άρθρα 1 έως 7

Άρθρα 1 έως 7

—

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Παραρτήµατα I έως ΙV

Παραρτήµατα I έως ΙV

—

Παράρτηµα V

—

Παράρτηµα VI

31.3.2004

31.3.2004
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 594/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για τον καθορισµό των γενεσιουργών αιτιών που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών
και των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση των οργανώσεων
παραγωγών και την προαναγνώριση των οµάδων παραγωγών (6) καθορίζει, σε εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, το
ελάχιστο όγκο της εµπορεύσιµης παραγωγής που απαιτείται
από τις αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών. ∆εδοµένου
ότι πρόκειται για ετήσιους όγκους, πρέπει, σε εφαρµογή του
άρθρου 3, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/
98, να καθοριστεί η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος του όγκου αυτού την 1η Ιανουαρίου του έτους στο
οποίο αναφέρεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονοµισµατικού
καθεστώτος του ευρώ (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2799/98 θέσπισε ένα νέο αγρονοµισµατικό καθεστώς από την 1η Ιανουαρίου 1999. Οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος αυτού καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2808/98 της Επιτροπής (2). Ο εν λόγω κανονισµός καθορίζει τις γενεσιουργές αιτίες των τιµών συναλλάγµατος που εφαρµόζονται µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98, µε την επιφύλαξη προβλεποµένων διευκρινήσεων ή παρεκκλίσεων, ενδεχοµένως, από
την νοµοθεσία των συγκεκριµένων τοµέων. Είναι συνεπώς
σκόπιµο να καθοριστούν και να οµαδοποιηθούν σε ένα και
µόνον κανονισµό οι γενεσιουργές αιτίες των τιµών
συναλλάγµατος που εφαρµόζονται στους τοµείς των νωπών
οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα οπωροκηπευτικά.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της
28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των
αγορών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (3) και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών
στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (4) τροποποιήθηκαν επανειληµµένα. Μεριµνώντας για σαφήνεια πρέπει συνεπώς να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 293/98 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 1998, για τον καθορισµό των γενεσιουργών αιτίων
στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά, εν µέρει
στον τοµέα των ζωντανών φυτών και των προϊόντων της
ανθοκοµίας καθώς επίσης και για ορισµένα προϊόντα που
απαριθµούνται στο παράρτηµα II της συνθήκης ΕΟΚ και για
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/93 (5) και
να αντικατασταθεί µε έναν νέο κανονισµό.
Το άρθρο 4, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1432/2003 της Επιτροπής της 11ης
Αυγούστου 2003, σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες

(1) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 36· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2304/2003 (ΕΕ L 342 της
30.12.2003, σ. 6).
(3) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
7 της 11.1.2003, σ. 64).
4
( ) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L
64 της 2.3.2004, σ. 25).
(5) ΕΕ L 30 της 5.2.1998, σ. 16· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1410/1999 (ΕΕ L 164 της
30.6.1999, σ. 53).

(4)

Το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2200/96 καθορίζει τους όρους µε τους οποίους τα κράτη
µέλη µπορούν να καθορίσουν ένα όριο στα συµπληρώµατα
της κοινοτικής αποζηµίωσης απόσυρσης που καταβάλλονται
από τα επιχειρησιακά ταµεία. Τα ανώτατα αυτά συµπληρώµατα αναφέρονται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 103/2004 της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου
2004, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον
αφορά το καθεστώς παρέµβασης και απόσυρσης στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (7). Πρέπει, συνεπώς, στην τιµή
συναλλάγµατος του ορίου αυτού και σε αυτό το ανώτατο
συµπλήρωµα να εφαρµοστεί η γενεσιουργός αιτία που εφαρµόζεται συγχρόνως στην αποζηµίωση απόσυρσης.

(5)

Στο σηµείο 3 του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1433/2003 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου
2003, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τα
επιχειρησιακά ταµεία, τα επιχειρησιακά προγράµµατα και
ταµεία και τη χρηµατοδοτική ενίσχυση (8), καθορίστηκε το
ανώτατο ποσό των γενεσιουργών αιτιών που µπορούν να
συµπεριληφθούν σε ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για ετήσιο ποσό, πρέπει, σε εφαρµογή του
άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/
98 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2808/98, να εφαρµοστεί στο
ποσό αυτό η τιµή συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στα
άλλα στοιχεία του επιχειρησιακού ταµείου στο οποίο αναφέρεται.

(6) ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 18.
(7) ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 3.
(8) ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 25.
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(6)

(7)

(8)

(9)
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Το άρθρο 3 παράγραφος 1 τέταρτη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2808/98 προβλέπει ότι, στην περίπτωση
αποσύρσεως προϊόντων του τοµέα των οπωροκηπευτικών, η
γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος είναι η πρώτη
ηµέρα του µηνός κατά την οποία λαµβάνει χώρα η εργασία
της απόσυρσης. Συνεπώς να εφαρµοστεί η διάταξη αυτή όχι
µόνο στις εργασίες αποσύρσεως που πραγµατοποιούνται σε
εφαρµογή του άρθρου 23 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96, αλλά επίσης, και επειδή πρόκειται για
εργασίες που συνδέονται ή είναι ανάλογες, στην ενίσχυση
στις δαπάνες µεταφοράς των οπωροκηπευτικών που διανέµονται δωρεάν η οποία προβλέπεται, σε εφαρµογή του
άρθρου 30 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2200/96, στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 103/2004, καθώς και στα ανώτατα ποσά των
δαπανών διαλογής και συσκευασίας των προϊόντων που
διανέµονται δωρεάν τα οποία παραλαµβάνονται, σε εφαρµογή του άρθρου 30 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96, µε τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 103/2004.
Το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, περί
λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής των
οπωροκηπευτικών (1), προβλέπει ότι ένα κατ' αποκοπή ποσό
αφαιρείται από τις τιµές που διαπιστώνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, όταν οι
τιµές αυτές διαπιστώνονται στο στάδιο χονδρεµπόρων/λιανοπωλητών. Πρέπει να εφαρµοστούν στην περίπτωση αυτή και
κατ' αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2808/98.
Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2808/98 πρέπει να εφαρµοστούν στον υπολογισµό της κατ' αποκοπή τιµής κατά την εισαγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3223/94.
Για την εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 σηµείο α)
και του άρθρου 5 παράγραφος 1α στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 («µέθοδος τιµολογίου»), είναι απαραίτητο να εκφραστεί σε ευρώ η τιµή εισόδου της εν λόγω
παρτίδας. Κατ' αναλογία µε το άρθρο 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2808/98, οι τιµές συναλλάγµατος που εφαρµόζονται πρέπει να είναι αυτές που ισχύουν την ηµέρα αποδοχής της διασάφησης στο τελωνείο.

(10)

Η επιστροφή κατά την εξαγωγή που προβλέπεται στο άρθρο
35 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 αποτελεί µέρος του
καθεστώτος των συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες, που
θεσπίστηκε από τον τίτλο V του εν λόγω κανονισµού.
Συνεπώς, πρέπει να εφαρµόζεται το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2808/98.

(11)

Ένα καθεστώς ενίσχυσης στην παραγωγή ορισµένων µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τις τοµάτες, τα ροδάκινα και
τα αχλάδια έχει προβλεφθεί στο άρθρο 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96. Το καθεστώς αυτό προβλέπει τη
χορήγηση ενίσχυσης στις οργανώσεις παραγωγών. Οµοίως,
ένα καθεστώς ενίσχυσης στην παραγωγή των ξηρών σύκων
και των δαµασκήνων έχει προβλεφθεί στο άρθρο 6α του εν
λόγω κανονισµού. Το καθεστώς αυτό προβλέπει τη
χορήγηση ενίσχυσης στον µεταποιητή µε την επιφύλαξη της
πληρωµής στο παραγωγό µιας ελάχιστης τιµής. Λόγω του
πολύ µεγάλου αριθµού των εν λόγω εµπορευοµένων, µεταποιητών ή οργανώσεων παραγωγών, πρέπει, σε εφαρµογή

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 17).

31.3.2004

του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2799/98 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος
2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2808/98, να καθοριστεί η
γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος την πρώτη
ηµέρα του µηνός παραλαβής των προϊόντων από τον µεταποιητή. Πρέπει να καθοριστεί αυτή η παραλαβή.
(12)

Πρέπει να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2808/98, στην τιµή
αγοράς των σταφίδων και των ξηρών σύκων, που αναφέρεται
στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/96.

(13)

Το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2201/96 προβλέπει ενίσχυση στην αποθεµατοποίηση σταφίδων και ξηρών σύκων. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται για κάθε
ηµέρα πραγµατικής αποθεµατοποίησης. Για λόγους διοικητικής πρακτικής, και σε εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98, πρέπει να καθοριστεί µια µηνιαία γενεσιουργός αιτία για τη χορήγηση της
ενίσχυσης αυτής.

(14)

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2808/98 πρέπει να εφαρµοστούν στην τιµή
πώλησης των σταφίδων και των ξηρών σύκων που κατέχονται από τους οργανισµούς αποθεµατοποίησης, που έχει
προκαθοριστεί σε ευρώ, σε εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

(15)

Πρέπει να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2808/98 για τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 9 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

(16)

Η επιστροφή κατά την εξαγωγή που προβλέπεται στο άρθρο
16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και ο φόρος κατά
την εξαγωγή ορισµένων προϊόντων που περιέχουν πρόσθετη
ζάχαρη που προβλέπεται στο άρθρο 20 του εν λόγω κανονισµού αποτελούν µέρος του καθεστώτος συναλλαγών µε τις
τρίτες χώρες που θεσπίστηκε από τον τίτλο II του εν λόγω
κανονισµού. Συνεπώς, πρέπει να εφαρµόζεται σε αυτές το
άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2808/98.

(17)

Το καθεστώς που θεσπίστηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2202/96 του Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996,
καθορίζει ένα καθεστώς ενίσχυσης στους παραγωγούς
ορισµένων εσπεριδοειδών (2), προβλέπει ενίσχυση στις
οργανώσεις παραγωγών για τις ποσότητες λεµονιών, γκρέιπ
φρουτ και ποµέλος, πορτοκαλιών, µανταρινιών, κληµεντινών
και satsumas που παραδίδονται στη µεταποίηση στο πλαίσιο
συµβάσεων. Λόγω του πολύ µεγάλου αριθµού των εν λόγω
εµπορευοµένων, µεταποιητών ή παραγωγών, πρέπει, σε εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2799/98 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2808/98, να καθιερωθεί η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος την
πρώτη ηµέρα του µηνός παραλαβής των προϊόντων από τον
µεταποιητή. Η παραλαβή αυτή λαµβάνει χώρα κατά τη
σύνταξη του πιστοποιητικού παράδοσης που προβλέπεται
στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2111/2003 της Επιτροπής, της 1ης ∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2202/96 του Συµβουλίου περί καθεστώτος ενίσχυσης των
παραγωγών ορισµένων εσπεριδοειδών (3).

(2) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 49· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1933/2001 της Επιτροπής (ΕΕ
L 262 της 2.10.2001, σ. 6).
3
( ) ΕΕ L 317 της 2.12.2003, σ. 5.

31.3.2004
(18)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µεικτής συνεδρίασης της επιτροπής διαχείρισης των νωπών οπωροκηπευτικών και της
επιτροπής διαχείρισης των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Ορισµοί
1.
Οι ορισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2799/98 εφαρµόζονται για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού.
2.
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού θεωρείται ως η
«παραλαβή µιας παρτίδας» η έναρξη της φυσικής παράδοσης αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Άρθρο 2
Οργανώσεις παραγωγών
Για τη µετατροπή σε ευρώ του ελάχιστου όγκου εµπορεύσιµης
παραγωγής που καθορίστηκε στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1432/2003, η γενεσιουργός
αιτία της τιµής συναλλάγµατος επέρχεται την 1η Ιανουαρίου του
έτους στο οποίο αναφέρεται ο όγκος αυτός.
Άρθρο 3
Επιχειρησιακά ταµεία
1.
Για την εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, η τιµή συναλλάγµατος
των ανωτάτων συµπληρωµάτων που καθορίστηκαν στο παράρτηµα
ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 103/2004, είναι η τιµή συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στην εν λόγω κοινοτική αποζηµίωση απόσυρσης, όπως έχει καθοριστεί σε εφαρµογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού.
2.
Η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στο κατ' αποκοπή ποσό που καθορίζεται στο σηµείο 3 του
παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 επέρχεται
την 1η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο εφαρµόζεται το ποσό
αυτό.
Άρθρο 4
Παρεµβάσεις/αποσύρσεις/δαπάνες µεταφοράς, διαλογής και
συσκευασίας
1.
Η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στην κοινοτική αποζηµίωση απόσυρσης που καθορίζεται στο
παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 επέρχεται την
πρώτη ηµέρα του µηνός κατά τον οποίο γίνεται η εργασία απόσυρσης.
2.
Η τιµή συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στις κατ' αποκοπή
δαπάνες µεταφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 103/2004 και καθορίζονται στο
παράρτηµα V του εν λόγω κανονισµού, είναι η τιµή συναλλάγµατος
που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
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3. Η τιµή συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στις κατ' αποκοπή
δαπάνες διαλογής και συσκευασίας που καθορίζονται στο άρθρο
17 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 103/2004, είναι η
τιµή συναλλάγµατος που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο
1.
Άρθρο 5
Καθεστώς της τιµής εισόδου
1. Για την έκφραση, σε εθνικό νόµισµα ενός µη συµµετέχοντος
κράτους µέλους, του κατ' αποκοπή ποσού που εµφαίνεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3223/94, η
γενεσιουργός αιτία της τιµής του συναλλάγµατος είναι η ηµέρα
διαπιστώσεως της τιµής στην οποία αναφέρεται.
2. Για τον υπολογισµό της κατ' αποκοπή τιµής κατά την εισαγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3223/94, η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος των αντιπροσωπευτικών τιµών είναι η ηµέρα στην οποία αναφέρονται οι τιµές αυτές.
3. Για την εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)
και του άρθρου 5 παράγραφος 1α στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3223/94, η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος
είναι η αποδοχή της διασάφησης στο τελωνείο.
Άρθρο 6
Επιστροφές
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2808/98 εφαρµόζεται στην
επιστροφή κατά την εξαγωγή που προβλέπεται στο άρθρο 35
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Άρθρο 7
Ενίσχυση στη µεταποίηση τοµατών, ροδακίνων, αχλαδιών,
σύκων και δαµασκήνων
1. Η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στην ενίσχυση στις οργανώσεις παραγωγών που αναφέρεται
στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, όσον αφορά τις
τοµάτες, τα ροδάκινα και τα αχλάδια, καθώς και την ενίσχυση στην
παραγωγή ξηρών σύκων και δαµασκήνων που αναφέρεται στο
άρθρο 6α παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού, επέρχεται την
πρώτη ηµέρα του µηνός κατά τον οποίο γίνεται η παραλαβή των
προϊόντων από τον µεταποιητή.
2. Η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στην ελάχιστη τιµή που αναφέρεται στο άρθρο 6α παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, επέρχεται την πρώτη
ηµέρα του µηνός κατά τον οποίο γίνεται η παραλαβή των προϊόντων από τον µεταποιητή.
Άρθρο 8
Ενισχύσεις για τις σταφίδες και τα ξηρά σύκα
1. Η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στην τιµή αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος
2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, επέρχεται την ηµέρα παραλαβής των προϊόντων από τον οργανισµό αποθεµατοποίησης κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου.
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2.
Η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στην ενίσχυση στην αποθεµατοποίηση που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, επέρχεται την πρώτη ηµέρα του µηνός για τον οποίο χορηγήθηκε η
ενίσχυση.
3.
Η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στην τιµή πώλησης των σταφίδων και των ξηρών σύκων που
κατέχονται από τους οργανισµούς αποθεµατοποίησης, που προκαθορίστηκε σε εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, επέρχεται την ηµέρα κατά την οποία
έγινε η παραλαβή των προϊόντων από τον αγοραστή, ή η πληρωµή,
εάν είναι προγενέστερη.
4.
Η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος που εφαρµόζεται στο ποσό σε ευρώ των εγγυήσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 9 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 9 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, επέρχεται την ηµέρα της υποβολής της προσφοράς ή της αιτήσεως
αγοράς.

31.3.2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΣΠΕΡΙΟ∆ΟΕΙ∆Η ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 10
Ενίσχυση στις οργανώσεις παραγωγών εσπεριδοειδών
Η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος που εφαρµόζεται
στην ενίσχυση στις οργανώσεις παραγωγών που προβλέπεται στο
άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2202/96, επέρχεται την πρώτη
ηµέρα του µηνός κατά τον οποίο έγινε η παράδοση των προϊόντων
στο εργοστάσιο µεταποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 17
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2111/2003.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 293/98 καταργείται.

Άρθρο 9
Επιστροφές
Η γενεσιουργός αιτία της τιµής συναλλάγµατος που εφαρµόζεται
στην επιστροφή κατά την εξαγωγή που προβλέπεται στο άρθρο 16
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και στο φόρο κατά την εξαγωγή που προβλέπεται στο άρθρο 20 του εν λόγω κανονισµού,
είναι η αποδοχή της διασάφησης στο τελωνείο.

Οι αναφορές που γίνονται σε αυτόν το καταργηµένο κανονισµό
πρέπει να θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό και πρέπει
να διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 12
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 293/98

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

2 παράγραφος 1
2 παράγραφος 2
2 παράγραφος 3
2 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 1
—
—
Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

3 παράγραφος 1
3 παράγραφος 2
3 παράγραφος 3
3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1
Άρθρο 4 παράγραφος 2
—
Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1
Άρθρο 4 παράγραφος 2
Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1
Άρθρο 5 παράγραφος 2
Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

—

Άρθρο 7 παράγραφος 1
Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2
—

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

—
Άρθρο
Άρθρο
—
Άρθρο
—
Άρθρο

8 παράγραφος 1
8 παράγραφος 2
8 παράγραφος 3
8 παράγραφος 4
8 παράγραφος 5
8 παράγραφος 6
8 παράγραφος 7

8 παράγραφος 1
8 παράγραφος 2
8 παράγραφος 3
8 παράγραφος 4

Άρθρο 9

—

Άρθρο 10 πρώτη περίπτωση
Άρθρο 10 δεύτερη περίπτωση
Άρθρο 10 τρίτη περίπτωση

—
Άρθρο 9
—

Άρθρο 11

Άρθρο 10

Άρθρο 12

—

Άρθρο 13

—

Άρθρο 14

—

Άρθρο 15

—

Άρθρο 16

—

Άρθρο 17

—

Άρθρο 18

Άρθρο 11

Άρθρο 19

—

Άρθρο 20

Άρθρο 12
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 595/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση
εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊντων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

∆εδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 καθόρισε τις περιεκτικότητες αναφοράς σε λιπαρές ουσίες για
κάθε κράτος µέλος, πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την
προσαρµογή των ατοµικών περιεκτικοτήτων αναφοράς, εφόσον είναι αναγκαίο.

(6)

Είναι απαραίτητο, αφενός να ελεγχθεί η ακρίβεια των στοιχείων που ανακοινώθηκαν από τους αγοραστές και τους
παραγωγούς και, αφετέρου, να διασφαλιστεί ότι η εισφορά
επιβαρύνει τους παραγωγούς που είναι υπεύθυνοι για την
υπέρβαση των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς. Για το λόγο
αυτό, ενδείκνυται να ενισχυθεί ο ρόλος των κρατών µελών
όσον αφορά τα µέτρα ελέγχου και τις επιβαλλόµενες κυρώσεις που πρέπει να προβλέψουν για να διασφαλιστεί η ορθή
είσπραξη της εισφοράς. Ιδίως, τα κράτη µέλη πρέπει να
καταρτίσουν εθνικό σχέδιο ελέγχου για καθεµία από τις
περιόδους των δώδεκα µηνών βάσει ανάλυσης κινδύνου και
να διενεργήσουν ελέγχους σε επίπεδο εκµεταλλεύσεων,
µέσων µεταφοράς και αγοραστών µε στόχο την καταπολέµηση ενδεχόµενων παρατυπιών και απάτης. Πρέπει
επίσης να οριστεί η προθεσµία και ο αριθµός των αναγκαίων
ελέγχων για να είναι δυνατή η εξακρίβωση, εντός καθορισµένης προθεσµίας, της τήρησης του καθεστώτος από το
σύνολο των εµπλεκοµένων. Κρίνεται επίσης αναγκαία η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αθετήσεως αυτών των βασικών
απαιτήσεων.

(7)

Κρίνεται επίσης απαραίτητο τα κράτη µέλη να εγκρίνουν
τους αγοραστές που ασκούν δραστηριότητα στο έδαφός
τους και να προβλέψουν λεπτοµερείς διατάξεις σε περίπτωση
µη τήρησης του παρόντος κανονισµού από τους αγοραστές.

(8)

Οι ανακοινώσεις προς την Επιτροπή παίζουν σηµαντικό ρόλο
στη διαχείριση του καθεστώτος και πρέπει συνεπώς να ενισχυθούν. Ιδίως, οι ανακοινώσεις για την κατανοµή των
ποσοτήτων µεταξύ των «παραδόσεων» και των «απευθείας
πωλήσεων» και οι απαντήσεις στο ετήσιο ερωτηµατολόγιο
είναι σηµαντικές για τη διαχείριση του καθεστώτος από την
Επιτροπή. Η τήρηση των καθορισµένων προθεσµιών είναι
επίσης ένας άλλος παράγοντας που βοηθά την αποτελεσµατική διαχείριση του καθεστώτος. Κρίνεται επίσης σκόπιµο, η
Επιτροπή να ενηµερώνεται λεπτοµερώς για την εφαρµογή σε
εθνικό επίπεδο ώστε να γνωρίζει καλύτερα τα διάφορα συστήµατα που χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη.

(9)

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την ίδια ηµεροµηνία
µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1788/2003.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου, της 29ης
Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση εισφοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 24,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1788/2003, το
καθεστώς εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων παρατάθηκε για έντεκα διαδοχικές περιόδους δώδεκα µηνών, από την 1η Απριλίου 2004.
Πρέπει να προβλεφθούν λεπτοµερείς κανόνες για να
ληφθούν υπόψη οι νέες διατάξεις του εν λόγω κανονισµού.
Οι εν λόγω λεπτοµερείς κανόνες πρέπει να περιλαµβάνουν,
σε µεγάλο βαθµό, διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1392/2001 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2001, για
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/
92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση συµπληρωµατικής εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων (2). Κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1392/2001.

(2)

Κρίνεται σκόπιµο να οριστούν κανόνες για να καταστεί
δυνατή η κατανοµή των εθνικών ποσοτήτων µεταξύ των
παραδόσεων και των απευθείας πωλήσεων για κάθε κράτος
µέλος. Προς το σκοπό αυτό, οι νέοι ορισµοί των όρων
«παραδόσεις» και «απευθείας πωλήσεις» του άρθρου 5 στοιχεία στ) και ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη µέλη, τα οποία
είναι υπεύθυνα για την ενηµέρωση των παραγωγών τους
οποίους αφορούν οι νέοι αυτοί ορισµοί.

(3)

Ο παρών κανονισµός πρέπει επίσης να καθορίσει τα συµπληρωµατικά στοιχεία που είναι αναγκαία για τον τελικό υπολογισµό της εισφοράς που καταβάλλεται για τις παραδόσεις
και εκείνης για τις απευθείας πωλήσεις, τα µέτρα για τη
διασφάλιση της πληρωµής της εισφοράς σε εύθετο χρόνο
από τα κράτη µέλη στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα Εγγυήσεων και,
τέλος, τους κανόνες ελέγχου για να εξακριβωθεί η ορθή
είσπραξη της εισφοράς.

(4)

Πρέπει να καθοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λιπαρές ουσίες λαµβάνεται
υπόψη για τον τελικό υπολογισµό των ποσοτήτων που
παραδίδονται. Κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικές
διατάξεις για τις περιπτώσεις που η ποσότητα αναφοράς για
τις παραδόσεις έχει τροποποιηθεί ή οι ποσότητες αναφοράς
έχουν χορηγηθεί από το εθνικό απόθεµα.

( ) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 123.
(2) ΕΕ L 187 της 10.7.2001, σ. 19.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 όσον αφορά την κατανοµή των
εθνικών ποσοτήτων αναφοράς µεταξύ των «παραδόσεων» και των
«απευθείας πωλήσεων», τον υπολογισµό και την πληρωµή της εισφοράς, τα µέτρα ελέγχου καθώς και τις ανακοινώσεις εκ µέρους
των κρατών µελών.
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Άρθρο 5

Ανακοινώσεις των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στους παραγωγούς κάθε νέα κατανοµή
ή τροποποίηση των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς µε τον τρόπο
που θεωρούν τον καταλληλότερο για να διασφαλισθεί ότι κοινοποιούνται πράγµατι στους παραγωγούς οι ποσότητες αναφοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1

Γενικοί κανόνες

Άρθρο 2

Άρθρο 6

Κατανοµή των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς µεταξύ των
«παραδόσεων» και των «απευθείας πωλήσεων»

Μέθοδος υπολογισµού της εισφοράς

Κάθε έτος, µετά την παραλαβή των ανακοινώσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 21, η Επιτροπή κατανέµει την εθνική ποσότητα αναφοράς που έχει οριστεί για κάθε κράτος µέλος στο παράρτηµα I
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1788/2003, µεταξύ των «παραδόσεων»
και των «απευθείας πωλήσεων» σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού.

Το γάλα ή τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά
κατά την έννοια του άρθρου 5 στοιχείο η) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1788/2003 πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της εισφοράς κατά τη στιγµή που εγκαταλείπουν την εκµετάλλευση η οποία βρίσκεται στο έδαφος του κράτους µέλους ή κατά
τη στιγµή που χρησιµοποιούνται στην εκµετάλλευση για εµπορικούς σκοπούς.

Η κατανοµή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Μετατροπές
Οι µετατροπές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 µπορεί να είναι προσωρινές ή
οριστικές.

Σε περίπτωση που το γάλα ή τα γαλακτοκοµικά προϊόντα εγκαταλείψουν την εκµετάλλευση διότι προορίζονται για καταστροφή κατ'
εφαρµογή υγειονοµικών µέτρων που έχουν ληφθεί µε απόφαση της
αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, οι σχετικές ποσότητες δεν
λαµβάνονται υπόψη για τις παραδόσεις ή τις απευθείας πωλήσεις.
Το γάλα το οποίο εγκαταλείπει την εκµετάλλευση για να υποστεί
επεξεργασία ή µεταποίηση στα πλαίσια συµβάσεως εντάσσεται στις
ποσότητες παραδόσεων.
Άρθρο 7

Οι προσωρινές µετατροπές των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς
επιτρέπουν στον παραγωγό, για µια συγκεκριµένη δωδεκάµηνη
περίοδο, να ζητήσει τη µετατροπή µιας ποσότητας γάλακτος από
µια ποσότητα αναφοράς σε µία άλλη.

Τροποποιήσεις στην περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές
ουσίες

Οι µετατροπές είναι οριστικές εφόσον ο παραγωγός ζητήσει τη
µετατροπή µιας ποσότητας γάλακτος από µια ποσότητα αναφοράς
σε µια άλλη για µια δωδεκάµηνη περίοδο και για τις επόµενες
δωδεκάµηνες περιόδους.

1. Η περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος
που αναφέρεται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/
2003 παραµένει αµετάβλητη σε περίπτωση παραχωρήσεως συµπληρωµατικών ποσοτήτων αναφοράς από το εθνικό απόθεµα.

Άρθρο 4
Πληροφορίες σχετικά µε τους νέους ορισµούς των παραδόσεων και των απευθείας πωλήσεων

2. Όταν η ποσότητα αναφοράς των «παραδόσεων» αυξάνεται ή
καθορίζεται βάσει των µετατροπών που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003, η περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που συνδέεται µε την
ποσότητα αναφοράς που έχει µετατραπεί σε παραδόσεις ορίζεται σε
3,8 %.

1.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τους παραγωγούς τους οποίους
αφορούν οι νέοι ορισµοί των όρων «παραδόσεις» και «απευθείας
πωλήσεις» που προβλέπονται στο άρθρο 5 στοιχεία στ) και ζ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003.

Ωστόσο, η περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες της ποσότητας αναφοράς των «παραδόσεων» παραµένει αµετάβλητη, εάν ο
παραγωγός δώσει ικανοποιητική αιτιολόγηση στις αρµόδιες αρχές.

2.
Η οριστική µετατροπή από µια ποσότητα αναφοράς σε µια
άλλη λόγω των ορισµών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγµατοποιείται µετά από αίτηση του παραγωγού, σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού αριθ. 1788/2003.

3. Όταν εφαρµόζονται τα άρθρα 16, 17 και το άρθρο 18
παράγραφος 1) στοιχεία δ), ε) και στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1788/2003, η περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες µεταβιβάζεται µαζί µε την ποσότητα αναφοράς µε την οποία συνδέεται.
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4.
Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 18 παράγραφος 1
στοιχεία β) και γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003, η συνολική περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες των ποσοτήτων
αναφοράς που διατίθενται ή µεταβιβάζονται δεν αυξάνεται σε σχέση
µε εκείνη των ποσοτήτων που εκχωρούνται. Με την επιφύλαξη του
άρθρου 6 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003, η
ποσότητα του γάλακτος που είναι διαθέσιµη για να επαναδιατεθεί ή
να µεταβιβαστεί µπορεί να υπολογισθεί εκ νέου σε συνάρτηση µε
καθορισµένη περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες ή, αντιθέτως, η περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες µπορεί να υπολογισθεί εκ νέου σε συνάρτηση µε καθορισµένη διαθέσιµη ποσότητα
γάλακτος.
5.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο
εδάφιο και στις παραγράφους 3 και 4, η προκύπτουσα περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες είναι ίση µε τον µέσο όρο των
αρχικών τιµών αναφοράς και αυτών που έχουν µεταβιβασθεί ή
µετατραπεί, αφού σταθµιστεί µε την αρχική ποσότητα αναφοράς και
µε εκείνη που έχει µεταβιβασθεί ή µετατραπεί.
6.
Για τους παραγωγούς οι οποίοι διαθέτουν ποσότητα αναφοράς που προέρχεται εξ ολοκλήρου από το εθνικό απόθεµα και
έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους µετά την 1η Απριλίου 2004,
η περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες είναι ίση µε την
εθνική περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που ορίζεται
στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003.
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υπέρβαση που αντιστοιχεί σε 0,01 % ανά ηµερολογιακή ηµέρα
καθυστέρησης, της ποσότητας γάλακτος που τους έχει παραδοθεί
από τους παραγωγούς. Εάν οι ποσότητες αυτές δεν είναι γνωστές
επειδή δεν έχει υποβληθεί δήλωση, µπορούν να εκτιµηθούν από την
αρµόδια αρχή. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να είναι κατώτερο από
100 ευρώ ούτε ανώτερο από 100 000 ευρώ.
4. Αν δεν υποβληθεί δήλωση πριν από την 1η Ιουλίου, τα κράτη
µέλη είτε αφαιρούν την έγκριση είτε απαιτούν την πληρωµή ποσού
αναλόγου µε την ποσότητα του σχετικού γάλακτος και τη σοβαρότητα της παράβασης.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται 30 ηµέρες µετά τη λήξη της περιόδου προειδοποίησης του κράτους µέλους.
Κατά την περίοδο προειδοποίησης συνεχίζει να εφαρµόζεται η
παράγραφος 3.
5. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 δεν
επιβάλλονται όταν το κράτος µέλος διαπιστώνει ότι πρόκειται για
περίπτωση ανωτέρας βίας ή ότι η παράβαση δεν έγινε ούτε
εσκεµµένα ούτε από σοβαρή αµέλεια ή όταν έχει ελάχιστη σηµασία
όσον αφορά τη λειτουργία του καθεστώτος ή την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων.

ΤΜΗΜΑ 2

Άρθρο 9

Παραδόσεις

Προσαρµογή των ατοµικών περιεκτικοτήτων αναφοράς σε
λιπαρές ουσίες

Άρθρο 8

1. Για την εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003, τα κράτη µέλη καταγράφουν πριν
από την 1η Ιουλίου κάθε έτους οποιαδήποτε υπέρβαση της εθνικής
περιεκτικότητας αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που αφορά την
δωδεκάµηνη περίοδο η οποία λήγει στις 31 Μαρτίου του σχετικού
έτους.

Υπολογισµός των παραδόσεων
1.
Στο τέλος καθεµίας από τις δωδεκάµηνες περιόδους, ο αγοραστής καταρτίζει για κάθε παραγωγό υπολογισµό όπου αναφέρονται, τουλάχιστον, η ποσότητα και η περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες του γάλακτος που του έχει παραδώσει ο παραγωγός στη
διάρκεια της περιόδου αυτής.
Σε περίπτωση δίσεκτου έτους, η ποσότητα του γάλακτος µειώνεται
κατά το ένα εξηκοστό των ποσοτήτων που έχουν παραδοθεί στη
διάρκεια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου.
2.
Πριν από τις 15 Μαΐου κάθε έτους, ο αγοραστής διαβιβάζει
στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους δήλωση που περιλαµβάνει
τους υπολογισµούς της παραγράφου 1 και αναφέρει τουλάχιστον
τη συνολική ποσότητα και τη µέση περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες του γάλακτος που του έχει παραδοθεί και, σύµφωνα µε απόφαση του κράτους µέλους για κάθε παραγωγό, την ποσότητα αναφοράς και την αντιπροσωπευτική περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες,
τη διορθωµένη ποσότητα σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1,
το σύνολο των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς και των διορθωµένων ποσοτήτων και τη µέση περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες.
Ενδεχοµένως, ο αγοραστής δηλώνει ότι δεν δέχτηκε παραδόσεις
κατά την εν λόγω περίοδο.
3.
Το κράτος µέλος απαιτεί από τους αγοραστές που δεν
τηρούν την προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 να
καταβάλουν ποσό ίσο προς το ποσό της οφειλόµενης εισφοράς για

2. Οι ατοµικές περιεκτικότητες αναφοράς προσαρµόζονται µε
τον ίδιο συντελεστή για όλους τους παραγωγούς, ώστε για κάθε
κράτος µέλος ο µέσος σταθµικός όρος των εν λόγω ατοµικών
αντιπροσωπευτικών περιεκτικοτήτων να µην υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,1 γραµµάριο ανά χιλιόγραµµο την περιεκτικότητα
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που καθορίζεται στο παράρτηµα II του
κανονισµού ΕΚ) αριθ. 1788/2003. Η προσαρµογή κοινοποιείται
στους παραγωγούς πριν από την 1η Αυγούστου και εφαρµόζεται
από την δωδεκάµηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Απριλίου του σχετικού έτους.

Άρθρο 10
Σύγκριση της περιεκτικότητας αναφοράς και της πραγµατικής
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες
1. Προκειµένου να µπορέσει κάθε παραγωγός να καταρτίσει τη
δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του παρόντος
κανονισµού και σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003, η µέση περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες του γάλακτος που έχει παραδοθεί από τον παραγωγό
συγκρίνεται µε την περιεκτικότητα αναφοράς του παραγωγού που
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του σχετικού κανονισµού.
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Αν διαπιστωθεί θετική διαφορά, η ποσότητα γάλακτος που παραδίδεται προσαυξάνεται κατά 0,18 % ανά 0,1 γραµµάριο συµπληρωµατικής λιπαρής ουσίας ανά χιλιόγραµµο γάλακτος.
Αν διαπιστωθεί αρνητική διαφορά, η ποσότητα γάλακτος που
παραδίδεται µειώνεται κατά 0,18 % ανά 0,1 γραµµάριο λιπαρής
ουσίας ανά χιλιόγραµµο γάλακτος.
Στην περίπτωση κατά την οποία η παραδιδόµενη ποσότητα γάλακτος εκφράζεται σε λίτρα, η προσαρµογή κατά 0,18 % ανά 0,1
γραµµάριο λιπαρής ουσίας πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή
0,971.
2.
Τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν την προσαρµογή των παραδόσεων σε εθνικό επίπεδο σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1788/2003.
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4. Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση πριν από την 1η Ιουλίου, η
ποσότητα αναφοράς για τις απευθείας πωλήσεις του εν λόγω παραγωγού επαναφέρεται στο εθνικό απόθεµα 30 ηµέρες µετά τη λήξη
της περιόδου προειδοποίησης από το κράτος µέλος. Κατά την
περίοδο προειδοποίησης συνεχίζει να εφαρµόζεται η παράγραφος 3
πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
5. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 δεν
επιβάλλονται όταν το κράτος µέλος διαπιστώνει ότι πρόκειται για
περίπτωση ανωτέρας βίας ή ότι η παράβαση δεν έγινε ούτε
εσκεµµένα ούτε από σοβαρή αµέλεια ή όταν έχει ελάχιστη σηµασία
όσον αφορά τη λειτουργία του καθεστώτος ή την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων.
Άρθρο 12

ΤΜΗΜΑ 3

Ισοδυναµίες

Απευθείας πωλήσεις

1. Για την εµπορία των άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων, τα
κράτη µέλη καθορίζουν τις ποσότητες του γάλακτος που χρησιµοποιήθηκαν για τη µεταποίηση. Για το σκοπό αυτό, οι ισοδυναµίες
που λαµβάνονται υπόψη είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 11
∆ηλώσεις των απευθείας πωλήσεων
1.
Στο τέλος κάθε δωδεκάµηνης περιόδου, κάθε παραγωγός
υποβάλλει δήλωση στην οποία συνοψίζει ανά προϊόν όλες τις απευθείας πωλήσεις.
Σε περίπτωση δίσεκτου χρόνου, η ποσότητα γάλακτος ή ισοδυνάµου γάλακτος µειώνεται είτε κατά το ένα εξηκοστό των ποσοτήτων
που έχουν πωληθεί τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, είτε κατά το
ένα τριακοσιοστό εξηκοστό έκτο των ποσοτήτων που έχουν πωληθεί
στην διάρκεια της εν λόγω δωδεκάµηνης περιόδου.
2.
Πριν από τις 15 Μαΐου κάθε έτους, ο παραγωγός υποβάλει
τη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στην αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους.
Το κράτος µέλος µπορεί να προβλέψει ότι ένας παραγωγός που
διαθέτει ποσότητα αναφοράς για τις απευθείας πωλήσεις υποχρεούται να δηλώσει, ενδεχοµένως, ότι δεν έχει πουλήσει ή µεταφέρει
γάλα ή άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της εν
λόγω περιόδου.
3.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τους παραγωγούς που δεν
τηρούν την προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 να
καταβάλουν ποσό ίσο προς το ποσό της οφειλόµενης εισφοράς για
υπέρβαση που αντιστοιχεί σε 0,01 % ανά ηµερολογιακή ηµέρα
καθυστέρησης, της ποσότητας αναφοράς για τις απευθείας πωλήσεις την οποία διαθέτει. Το ποσό δε αυτό δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από 100 ευρώ ούτε ανώτερο από 1 000 ευρώ.
Εάν έχει σηµειωθεί υπέρβαση της εθνικής ποσότητας αναφοράς για
τις απευθείας πωλήσεις, οι παραγωγοί που έχουν υπερβεί την
ποσότητα αναφοράς τους πρέπει επίσης να καταβάλουν εισφορά
για τη συνολική υπέρβαση της ποσότητας αναφοράς τους και δεν
µπορούν να επωφεληθούν της ενδεχόµενης ανακατανοµής των µη
χρησιµοποιηθεισών ποσοτήτων αναφοράς που προβλέπεται στο
άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1788/2003.
Εάν ο παραγωγός υπέβαλε λανθασµένη δήλωση, το κράτος µέλος
επιβάλει την πληρωµή ποσού ανάλογη προς την σχετική ποσότητα
του γάλακτος και τη σοβαρότητα της παρατυπίας, κατ' ανώτατο
όριο ίσο µε τη θεωρητική εισφορά που εφαρµόζεται στην ποσότητα
του γάλακτος που προκύπτει από την εφαρµοσθείσα διόρθωση,
πολλαπλασιαζόµενη επί 1,5.

α) 1 χιλιόγραµµο κρέµας γάλακτος = 0,263 κιλά γάλακτος x %
λιπαρής ουσίας της κρέµας γάλακτος εκφρασµένη σε µάζα·
β) 1 χιλιόγραµµο βουτύρου = 22,5 κιλά γάλακτος.
Για τα τυριά και όλα τα άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα κράτη
µέλη µπορούν να καθορίσουν τις ισοδυναµίες, λαµβάνοντας υπόψη
κυρίως την περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη και σε λιπαρές ουσίες των
εξεταζόµενων τύπων τυριών ή των άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Εάν ο παραγωγός µπορεί να παράσχει στην αρµόδια αρχή απόδειξη
ως προς τις ποσότητες που έχουν πράγµατι χρησιµοποιηθεί για την
παρασκευή των εν λόγω προϊόντων, το κράτος µέλος µπορεί να
χρησιµοποιήσει την απόδειξη αυτή αντί των ισοδυναµιών που
αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο.
2. Εάν αποδειχθεί ότι είναι δύσκολο να καθοριστούν οι ποσότητες γάλακτος που χρησιµοποιήθηκαν για µεταποίηση βάσει των
προϊόντων που έχουν τεθεί σε εµπορία, τα κράτη µέλη µπορούν να
καθορίσουν κατ' αποκοπήν ποσότητες ισοδύναµου γάλακτος,
λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων του παραγωγού και τη µέση απόδοση γάλακτος ανά αγελάδα
που είναι αντιπροσωπευτική της αγέλης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 13
Κοινοποίηση της εισφοράς
1. Στην περίπτωση παραδόσεων, η αρµόδια αρχή κοινοποιεί ή
επιβεβαιώνει στους αγοραστές το ποσό της εισφοράς το οποίο
οφείλουν, αφού, σύµφωνα µε την απόφαση του κράτους µέλους,
αποδώσουν εκ νέου ή όχι, ολικώς ή µερικώς τις µη χρησιµοποιηθείσες ποσότητες αναφοράς είτε απευθείας στους ενδιαφερόµενους
παραγωγούς είτε στους αγοραστές για να κατανεµηθούν µεταξύ
των ενδιαφερόµενων παραγωγών.
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2.
Στην περίπτωση απευθείας πωλήσεων, η αρµόδια αρχή κοινοποιεί στους παραγωγούς το ποσό της εισφοράς το οποίο οφείλουν,
αφού, σύµφωνα µε την απόφαση του κράτους µέλους, αποδώσουν
εκ νέου ή όχι, ολικώς ή µερικώς τις µη χρησιµοποιηθείσες ποσότητες αναφοράς απευθείας στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς.

β) γεωγραφική θέση της εκµετάλλευσης, και κυρίως ορεινές
περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου (2)·

3.
∆εν πραγµατοποιείται καµία ανακατανοµή σε εθνικό επίπεδο
των µη χρησιµοποιηθεισών ποσοτήτων µεταξύ ποσοτήτων αναφοράς
των παραδόσεων και των απευθείας πωλήσεων.

δ) ποσοστό της υπέρβασης της ατοµικής ποσότητας αναφοράς·

Άρθρο 14
Ισοτιµίες
Το γενεσιουργό αίτιο της τιµής µετατροπής που εφαρµόζεται για
την καταβολή της εισφοράς για µια συγκεκριµένη περίοδο είναι η
31 Μαρτίου της σχετικής περιόδου.
Άρθρο 15
Προθεσµία πληρωµής
1.
Πριν από την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους, ο αγοραστής ή σε
περίπτωση απευθείας πωλήσεων ο παραγωγός, που οφείλει την εισφορά καταβάλει στην αρµόδια αρχή το οφειλόµενο ποσό σύµφωνα
µε τους κανόνες που καθορίζονται από το κράτος µέλος.
2.
Σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας πληρωµής που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα οφειλόµενα ποσά αποδίδουν ετησίως τόκο, που υπολογίζεται µε τα επιτόκια αναφοράς τριών µηνών
τα οποία ισχύουν την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους, σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙ και προσαυξάνονται κατά µία ποσοστιαία µονάδα.
Ο τόκος καταβάλλεται στο κράτος µέλος.
3.
Τα κράτη µέλη δηλώνουν στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα Εγγυήσεων τα
ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1788/2003, καθώς και τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν, τον Σεπτέµβριο κάθε έτους το αργότερο.
4.
Εφόσον από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 296/96 της Επιτροπής (1), προκύψει ότι δεν τηρήθηκε η προθεσµία που αναφέρεται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή προβαίνει σε
µείωση των προκαταβολών κατά την ανάληψη των γεωργικών
δαπανών κατ' αναλογία του οφειλόµενου ποσού ή της εκτίµησης
του οφειλόµενου ποσού σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003.
Άρθρο 16
Κριτήρια κατανοµής του πλεονάσµατος της εισφοράς
1.
Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τις κατηγορίες προτεραιότητας των παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο
13 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/
2003, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα αντικειµενικά
κριτήρια που εφαρµόζονται κατά σειρά προτεραιότητας:
α) επίσηµη αναγνώριση εκ µέρους της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους ότι η εισφορά έχει εισπραχθεί αχρεωστήτως, εν
όλω ή εν µέρει·
(1) ΕΕ L 39 της 17.2.1996, σ. 5.

γ) µέγιστη πυκνότητα των ζώων στην εκµετάλλευση για τους σκοπούς της εκτατικής κτηνοτροφίας·
ε) ποσότητα αναφοράς του παραγωγού.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία η καθ' υπέρβαση εισφορά
που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1788/2003, η οποία είναι διαθέσιµη για ορισµένη περίοδο
δεν χρησιµοποιηθεί µετά την ανακατανοµή, σύµφωνα µε τα κριτήρια
που ορίζόνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το κράτος
µέλος θεσπίζει άλλα αντικειµενικά κριτήρια µετά από διαβούλευση
µε την Επιτροπή.
Η ανακατανοµή της καθ' υπέρβαση εισφοράς ολοκληρώνεται εντός
δεκαπέντε µηνών µετά το τέλος της σχετικής δωδεκάµηνης περιόδου το αργότερο.
Άρθρο 17
Επιβολή της εισφοράς
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα µέτρα που είναι αναγκαία για να
διασφαλιστεί ότι η εισφορά χρεώνεται ορθά και ότι επιβαρύνει τους
παραγωγούς που συνετέλεσαν στην υπέρβαση αυτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1

Έλεγχοι
Άρθρο 18
Εθνικά µέτρα ελέγχου
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα µέτρα ελέγχου για να εξασφαλιστεί η τήρηση του παρόντος κανονισµού, και ιδίως των µέτρων που
προβλέπονται στα άρθρα 19 έως 22.
Άρθρο 19
Σχέδιο ελέγχου
1. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν ένα γενικό σχέδιο ελέγχου για
κάθε δωδεκάµηνη περίοδο βάσει ανάλυσης κινδύνου. Το εν λόγω
σχέδιο ελέγχου περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) τα κριτήρια που εγκρίθηκαν για την κατάρτιση του σχεδίου·
β) τους αγοραστές και τους παραγωγούς που έχουν επιλεγεί·
γ) τους επιτόπιους ελέγχους που πρέπει να διενεργηθούν κατά την
δωδεκάµηνη περίοδο·
(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.

31.3.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

δ) τους ελέγχους της µεταφοράς µεταξύ των παραγωγών και των
αγοραστών·
ε) τους ελέγχους των ετήσιων δηλώσεων των παραγωγών ή των
αγοραστών.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να ενηµερώσουν το γενικό
σχέδιο ελέγχου µε πιο λεπτοµερή περιοδικά σχέδια.
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παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος κανονισµού, καθώς και την
αξιοπιστία των µητρώων αποθεµάτων και παραδόσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, βάσει των
εµπορικών και άλλων εγγράφων για τη χρησιµοποίηση του
γάλακτος που έχει συλλεχθεί.
2. Όσον αφορά τις απευθείας πωλήσεις οι έλεγχοι πρέπει να
καλύπτουν, ιδίως:

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αντιπροσωπευτικότητα των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στο γαλακτοκοµικό τοµέα για την
ανάλυση κινδύνου, καθώς και η εποχή της παραγωγής για τον
προγραµµατισµό των ελέγχων.

α) σε επίπεδο εκµεταλλεύσεων, το καθεστώς του παραγωγού κατά
την έννοια του άρθρου 5 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1788/2003, καθώς και τη συµβατότητα µεταξύ των άµεσων
πωλήσεων και της ικανότητας παραγωγής·

2.
Οι έλεγχοι διενεργούνται εν µέρει κατά τη δωδεκάµηνη σχετική περίοδο και εν µέρει µετά την περίοδο αυτή βάσει των ετήσιων
δηλώσεων.

β) την ακρίβεια των δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, ιδίως µέσω των
εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 6 του
παρόντος κανονισµού.

3.
Θεωρείται ότι οι έλεγχοι έχουν περατωθεί όταν είναι διαθέσιµες οι εκθέσεις ελέγχου.
Όλες οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο
18 µήνες µετά το τέλος της σχετικής δωδεκάµηνης περιόδου.

Άρθρο 22
Ένταση των ελέγχων

Ωστόσο, εφόσον οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 20 συνδυάζονται µε άλλους ελέγχους, πρέπει να τηρούνται οι προθεσµίες
που έχουν ορισθεί για τους άλλους ελέγχους και για την κατάρτιση
των αντίστοιχων εκθέσεων ελέγχου.

1. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1
καλύπτουν τουλάχιστον:

Άρθρο 20

β) 40 % της ποσότητας του γάλακτος που έχει δηλωθεί πριν από
τη διόρθωση για τη σχετική περίοδο·

Επιτόπιοι έλεγχοι
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο,
υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου,
µπορεί να υπάρξει προειδοποίηση περιορισµένη στο απολύτως
αναγκαίο χρονικό διάστηµα.
Ενδεχοµένως, οι επιτόπιοι έλεγχοι που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισµό µπορούν να πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα µε άλλους
ελέγχους που προβλέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία.
Άρθρο 21

α) 1 % των παραγωγών για την δωδεκάµηνη περίοδο 2004/05,
2 % των παραγωγών για τις επόµενες δωδεκάµηνες περιόδους·

γ) αντιπροσωπευτικό δείγµα µεταφοράς του γάλακτος µεταξύ των
παραγωγών και των αγοραστών που έχουν επιλεγεί.
Οι έλεγχοι της µεταφοράς που αναφέρονται στο στοιχείο γ) διενεργούνται ιδίως κατά την εκφόρτωση στα γαλακτοκοµεία.
2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2
καλύπτουν τουλάχιστον 5 % των παραγωγών.
3. Κάθε αγοραστής πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον µία φορά
ανά πέντε έτη.

Έλεγχοι στις παραδόσεις και στις απευθείας πωλήσεις

ΤΜΗΜΑ 2

1.
Όσον αφορά τις παραδόσεις, διενεργούνται έλεγχοι σε
επίπεδο εκµετάλλευσης, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του
γάλακτος και σε επίπεδο αγοραστή. Σε όλα τα στάδια, τα κράτη
µέλη πρέπει να εξακριβώνουν µέσω επιτόπιων ελέγχων την ακρίβεια
των µητρώων και των λογιστικών στοιχείων για το γάλα που τίθεται
σε εµπορία, και ιδίως:

Υποχρεώσεις

Έγκριση του αγοραστή

α) σε επίπεδο εκµετάλλευσης, το καθεστώς του παραγωγού κατά
την έννοια του άρθρου 5 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1788/2003, καθώς και τη συµβατότητα µεταξύ των παραδόσεων και της ικανότητας παραγωγής·

1. Όλοι οι αγοραστές οι οποίοι αγοράζουν γάλα από παραγωγούς και διενεργούν τις συναλλαγές τους στο έδαφος κράτους
µέλους πρέπει να έχουν εγκριθεί από αυτό.

β) σε επίπεδο µεταφοράς, τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο
24 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισµού, την ακρίβεια των
µέσων µέτρησης του όγκου και της ποιότητας του γάλακτος,
την ακρίβεια των µεθόδων συλλογής, συµπεριλαµβανοµένων
ενδεχόµενων ενδιάµεσων σηµείων συλλογής, την ακρίβεια της
ποσότητας του γάλακτος που έχει συλλεχθεί κατά την εκφόρτωση·
γ) σε επίπεδο αγοραστή, την ακρίβεια των δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισµού, ιδίως σε
σύγκριση µε τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 24

Άρθρο 23

2. Με την επιφύλαξη περισσότερων περιοριστικών διατάξεων που
έχουν καθοριστεί από το συγκεκριµένο κράτος µέλος, ένας αγοραστής εγκρίνεται µόνον εάν:
α) µπορεί να αιτιολογήσει την ιδιότητά του ως εµπόρου έναντι των
εθνικών διατάξεων·
β) διαθέτει στο εν λόγω κράτος µέλος χώρους όπου η αρµόδια
αρχή µπορεί να συµβουλευθεί τη λογιστική αποθήκης, τα
µητρώα και τα άλλα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο
24 παράγραφος 2·
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γ) αναλάβει να ενηµερώνει τη λογιστική αποθήκης, τα µητρώα και
τα άλλα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2·
δ) αναλάβει τη δέσµευση να διαβιβάζει τουλάχιστον µία φορά κάθε
χρόνο στην αρµόδια αρχή του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους
τους υπολογισµούς και τη δήλωση που προβλέπονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 2.
3.
Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που επιβάλλονται από το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, η έγκριση αφαιρείται εάν δεν
πληρούνται πλέον οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2
στοιχεία α) και β).
Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι ο αγοραστής έχει
διαβιβάσει ανακριβή υπολογισµό ή δήλωση ή δεν έχει τηρήσει τη
δέσµευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) ή δεν έχει
τηρήσει επανειληµµένα µια των υποχρεώσεων του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1788/2003, του παρόντος κανονισµού ή της εφαρµοζόµενης
εθνικής νοµοθεσίας, το κράτος µέλος είτε αφαιρεί την έγκριση είτε
επιβάλλει την πληρωµή ποσού αναλόγου µε τη σχετική ποσότητα
γάλακτος και τη σοβαρότητα της παράβασης.
4.
Μετά από αίτηση του αγοραστή, µπορεί να δοθεί εκ νέου η
έγκριση µετά από περίοδο τουλάχιστον έξι µηνών, εάν ένας νέος
διεξοδικός έλεγχος δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν επιβάλλονται
όταν το κράτος µέλος διαπιστώνει ότι πρόκειται για περίπτωση
ανωτέρας βίας ή ότι η παράβαση δεν έγινε ούτε εσκεµµένα ούτε
από σοβαρή αµέλεια ή όταν έχει ελάχιστη σηµασία όσον αφορά τη
λειτουργία του καθεστώτος ή την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων.
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και των επιχειρήσεων που επεξεργάζονται ή µεταποιούν το γάλα και
οι οποίες εφοδιάζουν αυτόν σε γάλα και, ανά µήνα, την ποσότητα
που του έχει παραδοθεί, από κάθε προµηθευτή.
4. Κατά τη συλλογή των προϊόντων στις εκµεταλλεύσεις, το
γάλα συνοδεύεται από έγγραφο µε το οποίο ταυτοποιείται η παράδοση. Επιπλέον, ο αγοραστής διατηρεί µητρώο για κάθε παράδοση
για περίοδο τριών τουλάχιστον ετών, η οποία υπολογίζεται από το
τέλος του έτους κατάρτισης του µητρώου αυτού.
5. Ο παραγωγός ο οποίος πραγµατοποιεί παραδόσεις θέτει στη
διάθεση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, επί τρία τουλάχιστον έτη, που υπολογίζονται από το τέλος του έτους σύνταξης των
εγγράφων αυτών, τα έγγραφα που αφορούν τις ποσότητες γάλακτος που έχει παραδώσει στους αγοραστές. Ο εν λόγω παραγωγός
θέτει επίσης στη διάθεση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους
το µητρώο των ζώων τα οποία χρησιµοποιεί στην εκµετάλλευση για
τη γαλακτοπαραγωγή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2).
6. Ο παραγωγός ο οποίος προβαίνει σε απευθείας πωλήσεις
θέτει στη διάθεση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, επί
τρία τουλάχιστον έτη, που υπολογίζονται από το τέλος του έτους
σύνταξης των εγγράφων αυτών αφενός, λογιστική αποθήκης, ανά
περίοδο δώδεκα µηνών, στην οποία αναφέρεται ανά µήνα και ανά
προϊόν, κάθε πώληση ή διάθεση γάλακτος ή γαλακτοκοµικών
προϊόντων, καθώς και των προϊόντων που έχουν παραχθεί αλλά δεν
έχουν πουληθεί ή διαταθεί.
Θέτει επίσης στη διάθεση της αρµόδιας αρχής το µητρώο των ζώων
τα οποία χρησιµοποιεί στην εκµετάλλευση για τη γαλακτοπαραγωγή
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000,
και τα δικαιολογητικά στοιχεία που επιτρέπουν τον έλεγχο των
µητρώων αυτών.

Άρθρο 24
Υποχρεώσεις του αγοραστή και του παραγωγού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

1.
Ο παραγωγός οφείλει να βεβαιούται ότι ο αγοραστής στον
οποίο παραδίδει τα προϊόντα είναι εγκεκριµένος. Τα κράτη µέλη
προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση παραδόσεων σε µη εγκεκριµένο
αγοραστή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2.
Ο αγοραστής θέτει στη διάθεση της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους, επί τρία τουλάχιστον έτη, που υπολογίζονται από
το τέλος του έτους σύνταξης των εγγράφων αυτών, αφενός µεν,
λογιστική υλικού ανά περίοδο δώδεκα µηνών αναφέροντας, για
κάθε παραγωγό, το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, τα στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, που καθορίζονται ανά
µήνα ή ανά περίοδο τεσσάρων εβδοµάδων για τις ποσότητες που
έχουν παραδώσει και ετησίως για τα άλλα στοιχεία και, αφετέρου,
τα εµπορικά έγγραφα, την αλληλογραφία και τα λοιπά συµπληρωµατικά στοιχεία που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
4045/89 του Συµβουλίου (1) και τα οποία καθιστούν δυνατό τον
έλεγχο αυτής της λογιστικής υλικού.

Άρθρο 25
Ανακοινώσεις για την κατανοµή των ποσοτήτων µεταξύ των
«παραδόσεων» και των «απευθείας πωλήσεων»
1. Πριν από την 1η Ιουλίου 2004, τα κράτη µέλη κοινοποιούν
στην Επιτροπή την κατανοµή των ποσοτήτων µεταξύ των «παραδόσεων» και των «απευθείας πωλήσεων» των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 1788/2003, που έχουν ενδεχοµένως
µετατραπεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω
κανονισµού.

3.
Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη λογιστική καταχώριση
του συνόλου των ποσοτήτων γάλακτος οι οποίες του έχουν παραδοθεί. Προς το σκοπό αυτό, θέτει στη διάθεση της αρµόδιας αρχής,
επί τρία τουλάχιστον έτη που υπολογίζονται από το τέλος του
έτους σύνταξης των εγγράφων αυτών, τον πίνακα των αγοραστών

2. Πριν από την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1788/2003, τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις ποσότητες οι οποίες
έχουν οριστικά µετατραπεί µετά από αίτηση των παραγωγών µεταξύ
των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς των «παραδόσεων» και των
«απευθείας πωλήσεων».

(1) ΕΕ L 388 της 30.12.1989, σ. 18.

(2) ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.
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Άρθρο 26
Ερωτηµατολόγιο
1.
Πριν από την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το ερωτηµατολόγιο του παραρτήµατος Ι,
συµπληρωµένο σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003.
Η Πορτογαλία συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο παρέχοντας
συµπληρωµατικά στοιχεία ώστε να διαχωριστεί ο υπολογισµός της
εισφοράς της ηπειρωτικής χώρας και των Αζορών σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 του Συµβουλίου (1).
2.
Σε περίπτωση αθετήσεως των απαιτήσεων που προβλέπονται
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή παρακρατεί κατ' αποκοπή, σε εφαρµογή του άρθρου 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2040/2000 του
Συµβουλίου (2), ποσό επί των προκαταβολών κατά την ανάληψη
των γεωργικών δαπανών των συγκεκριµένων κρατών µελών. Το
ποσό αυτό είναι ίσο µε ποσοστό της οφειλόµενης εισφοράς για
θεωρητική υπέρβαση της εν λόγω συνολικής ποσότητας αναφοράς,
και υπολογίζεται ως εξής:
α) εάν το ερωτηµατολόγιο δεν έχει διαβιβαστεί έως την 1η
Σεπτεµβρίου ή εάν λείπουν βασικά στοιχεία για τον υπολογισµό
της εισφοράς, το ποσοστό για τη θεωρητική υπέρβαση ανέρχεται
σε 0,005 % ανά εβδοµάδα καθυστέρησης·
β) εάν διαπιστωθεί ότι το άθροισµα των ποσοτήτων που παραδόθηκαν ή που πουλήθηκαν απευθείας, οι οποίες ανακοινώθηκαν στις
ενηµερώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, διαφέρει περισσότερο από 10 % από τα στοιχεία
που έχουν δοθεί στην αρχική απάντηση του ερωτηµατολογίου,
το ποσοστό για τη θεωρητική υπέρβαση ανέρχεται σε 0,05 %.
3.
Σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων του ερωτηµατολογίου, κυρίως µετά από τους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα
18 έως 21, το σχετικό κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή
ενηµέρωση του ερωτηµατολογίου πριν από την 1η ∆εκεµβρίου, την
1η Μαρτίου, την 1η Ιουνίου και την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 27
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το άρθρο 7 του παρόντος κανονισµού, επισυνάπτεται στην κοινοποίηση επεξήγηση των µέτρων που έχουν θεσπιστεί και των στόχων
τους.
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ή τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού
για να µετρηθούν οι µάζες ή, ενδεχοµένως, για να µετατραπούν οι
όγκοι σε µάζα, την αιτιολόγηση των επιλεγέντων συντελεστών και
τις επακριβείς περιστάσεις στις οποίες χρησιµοποιούνται, καθώς και
ενδεχόµενες µεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.
3. Πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2004, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή σύντοµη έκθεση σχετικά µε το σύστηµα διαχείρισης των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς τους, και πριν από την 1η
Σεπτεµβρίου κάθε επόµενου έτους, σε περίπτωση τροποποίησης του
συστήµατος αυτού, ενηµέρωση της εν λόγω έκθεσης.
Η έκθεση περιλαµβάνει περιγραφή της κατάστασης, ιδίως όσον
αφορά τα µέτρα που θεσπίζονται στην περίπτωση προσωρινών µεταβιβάσεων, µεταβιβάσεων µε γη, άλλων ειδικών µέτρων µεταβίβασης,
την ανακατανοµή των µη χρησιµοποιηθέντων ποσοτήτων και τη
χρήση του εθνικού αποθέµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Κατάργηση
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1392/2001 καταργείται.
Ωστόσο, συνεχίζει να ισχύει για την περίοδο 2003/04 και, ενδεχοµένως, για τις προηγούµενες περιόδους, εκτός εάν προβλέπεται
διαφορετικά στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1788/2003.
Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό και πρέπει να διαβάζονται σύµφωνα
µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος III.

Άλλες ανακοινώσεις

Άρθρο 29

1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα µέτρα που
έχουν θεσπίσει για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/
2003 και του παρόντος κανονισµού, καθώς και τις ενδεχόµενες
τροποποιήσεις τους, εντός του µήνα που ακολουθεί την έγκρισή
τους. Στην περίπτωση θέσπισης µέτρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 16,
17 και 18 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1788/2003 ή σύµφωνα µε

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26.
(2) ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 27.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Επιτόκια αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2
— Για τα κράτη µέλη της ζώνης ευρώ
EURO interbank borrowing offered rate (EURIBOR)
— Για τη ∆ανία
Copenhagen interbank borrowing offered rate (CIBOR)
— Για τη Σουηδία
Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR)
— Για το Ηνωµένο Βασίλειo
London interbank borrowing offered rate (LIBOR)
— Για την Κύπρο
Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR)
— Για τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας
Prague interbank borrowing offered rate (PRIBOR)
— Για την Εσθονία
Tallinn interbank borrowing offered rate (TALIBOR)
— Για την Ουγγαρία
Budapest interbank borrowing offered rate (BUBOR)
— Για τη Λιθουανία
Vilnius interbank borrowing offered rate (VILIBOR)
— Για τη Λεττονία
Riga interbank borrowing offered rate (RIGIBOR)
— Για τη Μάλτα
Malta interbank borrowing offered rate (MIBOR)
— Για την Πολωνία
Warsaw interbank borrowing offered rate (WIBOR)
— Για τη Σλοβενία
Slovenian interbank borrowing offered rate (SITIBOR)
— Για τη Σλοβακία
Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Πίνακας αντιστοιχίας
Παρών κανονισµός

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1392/2001

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

—

Άρθρο 3

—

Άρθρο 4

—

Άρθρο 5

—

Άρθρο 6

Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 7

Άρθρο 3

Άρθρο 8

Άρθρο 5

Άρθρο 9

Άρθρο 4

Άρθρο 10

—

Άρθρο 11

Άρθρο 6

Άρθρο 12

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 13

Άρθρο 7

Άρθρο 14

—

Άρθρο 15

Άρθρο 8

Άρθρο 16

Άρθρο 9

Άρθρο 17

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 18

—

Άρθρο 19 παράγραφο 1
παράγραφο 2
παράγραφο 3

Άρθρο 12 παράγραφος 1
—
Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 20

—

Άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 22

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 23

Άρθρο 13

Άρθρο 24

Άρθρο 14

Άρθρο 25

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 26

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο ε) παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 27

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και στ)

Άρθρο 28

Άρθρο 16

Άρθρο 29

Άρθρο 17

Παράρτηµα I: Ετήσιο ερωτηµατολόγιο

Παράρτηµα I

Παράρτηµα II: Επιτόκια αναφοράς

Παράρτηµα II

Παράρτηµα ΙΙΙ: Πίνακας αντιστοιχίας

Παράρτηµα IIΙ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 596/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τοµέα των
αυγών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Το άρθρο 8 παράγραφος 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2771/75 προβλέπει ότι η τήρηση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις συµφωνίες που συνήφθησαν στο πλαίσιο
των εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης ως προς τις εξαγόµενες ποσότητες διασφαλίζεται
βάσει των πιστοποιητικών εξαγωγής. Πρέπει, εποµένως, να
καθοριστεί ένα ακριβές σχήµα σχετικά µε την υποβολή των
αιτήσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών.

(5)

Επιπλέον, η ανακοίνωση των αποφάσεων επί των αιτήσεων
για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής πρέπει να γίνεται µετά
την πάροδο προθεσµίας εξέτασης. Η προθεσµία αυτή πρέπει
να επιτρέπει στην Επιτροπή να εκτιµά τις αιτούµενες ποσότητες καθώς και τις σχετικές δαπάνες και να προβλέπει, εφόσον
απαιτείται, τη λήψη ειδικών µέτρων που θα εφαρµοστούν
ιδίως για τις υπό εξέταση αιτήσεις. Προς το συµφέρον των
επιχειρηµατιών, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα απόσυρσης της αίτησης για το πιστοποιητικό µετά τον καθορισµό του συντελεστή αποδοχής.

(6)

Πρέπει να επιτραπεί, στην περίπτωση αιτήσεων για ποσότητες ίσες ή µικρότερες των 25 τόνων, και κατόπιν αιτήσεως
του επιχειρηµατία, η άµεση έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής. Εντούτοις, πρέπει να περιοριστούν τα πιστοποιητικά
αυτά σε βραχυπρόθεσµες εµπορικές δραστηριότητες, ώστε
να αποφευχθεί η στρέβλωση του µηχανισµού που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η επακριβής διαχείριση των προς εξαγωγή ποσοτήτων, πρέπει να επιτραπεί παρέκκλιση από τους
κανόνες περί ανοχής που προβλέπονται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

(8)

Για τη διαχείριση του καθεστώτος αυτού, η Επιτροπή πρέπει
να διαθέτει ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τις υποβληθείσες αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών και τη χρήση των
εκδοθέντων πιστοποιητικών. Πρέπει, για λόγους διοικητικής
αποτελεσµατικότητας, να προβλεφθεί η χρήση ενιαίου υποδείγµατος για τις ανακοινώσεις των κρατών µελών στην Επιτροπή.

(9)

Το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2771/75 προβλέπει ότι για τα αυγά προς επώαση, η επιστροφή κατά την εξαγωγή µπορεί να χορηγείται βάσει «εκ
των υστέρων» πιστοποιητικού εξαγωγής. Πρέπει, εποµένως,
να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής ενός τέτοιου
καθεστώτος, που θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τον αποτελεσµατικό έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις συµφωνίες οι οποίες συνήφθησαν στο
πλαίσιο των εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης. Ωστόσο, δεν φαίνεται αναγκαίο να απαιτείται
εγγύηση για τα πιστοποιητικά για τα οποία υποβάλλεται
αίτηση µετά την εξαγωγή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο
8 παράγραφος 12 και το άρθρο 15,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συµβουλίου της 22ας
∆εκεµβρίου 1994 σχετικά µε τις προσαρµογές και τα µεταβατικά
µέτρα στον τοµέα της γεωργίας που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των συµφωνιών οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των
πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1340/98 (4), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1371/95 της Επιτροπής, της 16ης
Ιουνίου 1995, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τοµέα των
αυγών (5) έχει επανειληµµένα τροποποιηθεί κατά τρόπο
ουσιαστικό (6). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιµη, για λόγους
σαφήνειας και ορθολογισµού, η κωδικοποίηση του εν λόγω
κανονισµού.
O κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 προβλέπει ότι πρέπει
για κάθε εξαγωγή προϊόντων για την οποία ζητείται επιστροφή κατά την εξαγωγή, να προσκοµίζεται πιστοποιητικό
εξαγωγής στο οποίο να προκαθορίζεται η επιστροφή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν τα αυγά προς επώαση.
Πρέπει, εποµένως, να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος αυτού στον τοµέα των αυγών και να
οριστεί, ειδικότερα, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και τα
στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις αιτήσεις και τα
πιστοποιητικά, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής,
της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (7),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 322/2004 (8).
Για να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική διαχείριση του
καθεστώτος πρέπει να καθορισθεί το ύψος της εγγύησης
σχετικά µε τα πιστοποιητικά εξαγωγής στο πλαίσιο του εν
λόγω καθεστώτος. Επειδή στο καθεστώς για τον τοµέα των
αυγών είναι εγγενής ο κίνδυνος κερδοσκοπίας πρέπει να
προβλεφθεί το µη µεταβιβάσιµο των πιστοποιητικών εξαγωγής και η πρόσβαση των επιχειρηµατιών στο εν λόγω
καθεστώς πρέπει να υπόκειται σε σαφείς προϋποθέσεις.
ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49.
ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 105.
ΕΕ L 184 της 27.6.1998, σ. 1.
ΕΕ L 133 της 17.6.1995, σ. 16.
Βλέπε παράρτηµα ΙV.
ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
ΕΕ L 58 της 26.2.2004, σ. 3.
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Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος
πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για κάθε εξαγωγή προϊόντων στον τοµέα των αυγών για την οποία
υποβάλλεται αίτηση επιστροφής κατά την εξαγωγή, µε εξαίρεση τα
αυγά προς επώαση που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0407 00 11 και 0407 00 19, πρέπει να προσκοµίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής στο οποίο προκαθορίζεται η επιστροφή, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 8.
Άρθρο 2
1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής ισχύουν 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία της ουσιαστικής έκδοσής τους σύµφωνα µε το άρθρο 23
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.
2.
Στις αιτήσεις για τα πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά
αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 15 η ονοµασία του προϊόντος και,
στο τετραγωνίδιο 16, ο δωδεκαψήφιος κωδικός του προϊόντος της
ονοµατολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή.
3.
Οι κατηγορίες των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
14 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 καθώς
και το ύψος της εγγύησης σχετικά µε τα πιστοποιητικά εξαγωγής,
καθορίζονται στο παράρτηµα Ι.
4.
Στις αιτήσεις για τα πιστοποιητικά και στα πιστοποιητικά
αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 20 µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Reglamento (CE) no 596/2004
— Forordning (EF) nr. 596/2004
— Verordnung (EG) Nr. 596/2004
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 596/2004
— Regulation (EC) No 596/2004
— Règlement (CE) no 596/2004
— Regolamento (CE) n. 596/2004
— Verordening (EG) nr. 596/2004
— Regulamento (CE) n.o 596/2004
— Asetus (EY) N:o 596/2004
— Förordning (EG) nr 596/2004.
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στον µήνες. Ωστόσο, ο λιανοπωλητής ή ο εστιάτορας ο οποίος
πωλεί τα προϊόντα του στον τελικό καταναλωτή δεν µπορεί να
υποβάλλει αίτηση.
3. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται την Τετάρτη που
έπεται της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφόσον εν
τω µεταξύ δεν έχει ληφθεί από την Επιτροπή κανένα από τα ειδικά
µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
4. Όταν οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής
αφορούν ποσότητες ή/και δαπάνες που υπερβαίνουν ή υπάρχει
κίνδυνος να υπερβούν τις ποσότητες που διατίθενται συνήθως, λαµβανοµένων υπόψη των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 ή/και τις σχετικές δαπάνες για τη συγκεκριµένη περίοδο, η Επιτροπή δύναται:
α) να καθορίσει ενιαίο ποσοστό αποδοχής των αιτουµένων ποσοτήτων·
β) να απορρίψει τις αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόµη
χορηγηθεί πιστοποιητικά εξαγωγής·
γ) να αναστείλει την υποβολή των αιτήσεων για έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής για ανώτατη περίοδο πέντε εργάσιµων
ηµερών. Αναστολή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µπορεί να
αποφασιστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 17 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εξαγωγής που
υποβάλλονται κατά την περίοδο αναστολής δεν γίνονται δεκτές.
Τα µέτρα αυτά µπορούν να κατανεµηθούν ανά κατηγορία προϊόντος
και ανά προορισµό.
5. Στις περιπτώσεις όπου οι αιτούµενες ποσότητες απορρίπτονται ή µειώνονται, η εγγύηση αποδεσµεύεται αµέσως για κάθε
ποσότητα για την οποία δεν έγινε δεκτή η αίτηση.
6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση που
καθορίζεται ενιαίο ποσοστό αποδοχής χαµηλότερο του 80 %, το
πιστοποιητικό εκδίδεται το αργότερο την ενδέκατη εργάσιµη ηµέρα
που έπεται της δηµοσίευσης του εν λόγω ποσοστού στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός των δέκα εργάσιµων
ηµερών που έπονται της εν λόγω δηµοσίευσης, ο επιχειρηµατίας
δύναται:
— είτε να αποσύρει την αίτησή του, οπότε η εγγύηση αποδεσµεύεται αµέσως,
— είτε να ζητηθεί η άµεση έκδοση του πιστοποιητικού, οπότε ο
αρµόδιος οργανισµός το εκδίδει αµελλητί, το νωρίτερο την
κανονική ηµέρα έκδοσης για την εν λόγω εβδοµάδα.
7. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η Επιτροπή δύναται
να καθορίσει άλλη ηµέρα πλην της Τετάρτης για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής εφόσον δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η εν
λόγω ηµέρα.

Άρθρο 3
1.
Οι αιτήσεις για τα πιστοποιητικά εξαγωγής πρέπει να υποβάλλονται στις αρµόδιες αρχές από τη ∆ευτέρα έως την Παρασκευή
κάθε εβδοµάδας.
2.
Ο αιτών πιστοποιητικό εξαγωγής είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, µπορεί να
αποδείξει στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ότι ασκεί εµπορική δραστηριότητα στον τοµέα των αυγών για δώδεκα τουλάχι-

Άρθρο 4
1. Μετά από αίτηση του επιχειρηµατία, οι αιτήσεις για την
έγκριση πιστοποιητικών που αφορούν ποσότητα µικρότερη ή ίση µε
25 τόνους προϊόντος δεν υπάγονται στα ενδεχόµενα ιδιαίτερα
µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και τα αιτούµενα πιστοποιητικά εκδίδονται αµέσως.
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Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών περιορίζεται σε πέντε
εργάσιµες µέρες από την ηµεροµηνία της ουσιαστικής έκδοσής τους
σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1291/2000. Οι αιτήσεις και τα πιστοποιητικά αναγράφουν
στο τετραγωνίδιο 20 τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable
para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no
565/80
— Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan
benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/
80
— Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel
5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare
Lizenz
— Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιµες ηµέρες και δεν
χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80
— Licence valid for five working days and not useable for
application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80
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— Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die
Lizenz ausgestellt wurde)
— Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία
έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
— Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence
is issued)
— Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle
le certificat est délivré)
— Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il
titolo è rilasciato)
— Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het
certificaat wordt afgegeven)
— Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
— Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on
myönnetty)
— Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

— Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour
l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80
— Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai
fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE)
n. 565/80
— Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en
niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van
Verordening (EEG) nr. 565/80
— Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis,
não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80
— Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää
sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa
— Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.
2.
Η Επιτροπή µπορεί, εάν είναι αναγκαίο, να αναστείλει την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Τα χορηγούµενα πιστοποιητικά εξαγωγής δεν είναι µεταβιβάσιµα.
Άρθρο 6
1.
Η ποσότητα που εξάγεται στο πλαίσιο του ορίου ανοχής που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 δεν παρέχει δικαίωµα καταβολής της επιστροφής.
2.
Στο τετραγωνίδιο 22 του πιστοποιητικού, αναγράφεται
τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se
expida el certificado)
— Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører)

Άρθρο 7
1. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, κάθε Παρασκευή από τις 13:00 µε τηλεαντίγραφο και για την προηγούµενη
περίοδο:
α) τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής που
προβλέπονται στο άρθρο 1 που υποβάλλονται από τη ∆ευτέρα
έως την Παρασκευή της τρέχουσας εβδοµάδας, αναφέροντας εάν
αυτές υπάγονται ή όχι στο πλαίσιο του άρθρου 4·
β) τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά
εξαγωγής την προηγούµενη Τετάρτη εκτός των πιστοποιητικών
που εκδίδονται αµέσως στο πλαίσιο του άρθρου 4·
γ) τις ποσότητες για τις οποίες οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής αποσύρθηκαν, στην περίπτωση που προβλέπεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 6, κατά τη διάρκεια της προηγούµενης
εβδοµάδας.
2. Στην ανακοίνωση των αιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) προσδιορίζεται:
α) η ποσότητα σε βάρος του προϊόντος για κάθε κατηγορία που
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3·
β) η κατανοµή ανά τόπο προορισµού της ποσότητας για κάθε
κατηγορία εφόσον το ποσοστό επιστροφής διαφέρει ανάλογα µε
τον προορισµό·
γ) το εφαρµοζόµενο ποσοστό επιστροφής·
δ) το συνολικό ποσό της επιστροφής σε ευρώ που προκαθορίζεται
ανά κατηγορία.
3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε µήνα µετά
τη λήξη της ισχύος των πιστοποιητικών, την ποσότητα πιστοποιητικών εξαγωγής που δεν χρησιµοποιήθηκε.
4. Όλες οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1
και 3, συµπεριλαµβανοµένων και των ανακοινώσεων «ουδέν», πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ.

L 94/36

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 8
1.
Για τα αυγά προς επώαση που εµπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ
0407 00 11 και 0407 00 19 οι επιχειρηµατίες δηλώνουν µε την
ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής ότι έχουν την
πρόθεση να ζητήσουν επιστροφή κατά την εξαγωγή.
2.
Οι επιχειρηµατίες υποβάλλουν στις αρµόδιες αρχές το αργότερο δύο εργάσιµες ηµέρες µετά την εξαγωγή, την αίτηση για «εκ
των υστέρων» πιστοποιητικά εξαγωγής για τα εξαγχθέντα αυγά προς
επώαση. Η αίτηση για το πιστοποιητικό και το πιστοποιητικό περιλαµβάνουν στο τετραγωνίδιο 20 την ένδειξη «εκ των υστέρων» και
το τελωνείο όπου πραγµατοποιήθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις,
καθώς επίσης και την ηµεροµηνία εξαγωγής κατά την έννοια του
άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της
Επιτροπής (1).
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, δεν απαιτείται καµία εγγύηση.
3.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε Παρασκευή
από τις 13:00 µε τηλεαντίγραφο τον αριθµό των «εκ των υστέρων»
πιστοποιητικών εξαγωγής που ζητήθηκαν ή την απουσία τέτοιων
αιτήσεων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδοµάδας. Οι ανακοινώσεις γίνονται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ και
περιλαµβάνουν, όπου χρειάζεται, τα στοιχεία που προβλέπονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 2.
4.
Τα «εκ των υστέρων» πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται την
επόµενη Τετάρτη, εφόσον κανένα από τα ειδικά µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν έχει ληφθεί από την Επιτροπή µετά από την εν λόγω εξαγωγή. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
ήδη πραγµατοποιηθείσες εξαγωγές υπόκεινται στα εν λόγω µέτρα.
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Το πιστοποιητικό αυτό δίδει δικαίωµα για πληρωµή της επιστροφής
που εφαρµόζεται την ηµέρα της εξαγωγής κατά την έννοια του
άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.
5. Το άρθρο 24 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 δεν
εφαρµόζεται στα «εκ των υστέρων» πιστοποιητικά που προβλέπονται
στις παραγράφους 1 έως 4.
Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται απευθείας από τον ενδιαφερόµενο
στον οργανισµό που είναι επιφορτισµένος µε την πληρωµή της
επιστροφής κατά την εξαγωγή. Ο οργανισµός αυτός προβαίνει σε
σχετικό καταλογισµό και θεωρεί το πιστοποιητικό.

Άρθρο 9
Ο κανονισµός (EK) αριθ. 1371/95 καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα V.

Άρθρο 10
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κωδικός του προϊόντος της ονοµατολογίας
των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές
κατά την εξαγωγή (1)

Κατηγορία

Ποσό της εγγύησης
(σε ευρώ ανά 100 kg) καθαρού βάρους

0407 00 11 9000

1

—

0407 00 19 9000

2

—

0407 00 30 9000

3

3 (2)
2 (3)

0408 11 80 9100

4

10

0408 19 81 9100
0408 19 89 9100

5

5

0408 91 80 9100

6

15

0408 99 80 9100

7

4

(1) Κανονισµός (EOK) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), τοµέας 8.
(2) Για τους προσδιορισµούς που αναγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
(3) Άλλοι προορισµοί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Αίγυπτος
Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα
Ιαπωνία
Κατάρ
Νότιος Κορέα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Οµάν
Ρωσία
Ταϊβάν
Ταϊλάνδη
∆ηµοκρατία της Υεµένης
Φιλιππίνες
Χονγκ Κονγκ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Καταργούµενος κανονισµός και οι διαδοχικές τροποποιήσεις του
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1371/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 133 της 17.6.1995, σ. 16)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2522/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 258 της 28.10.1995, σ. 39)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2840/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 296 της 9.12.1995, σ. 5)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1157/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 153 της 27.6.1996, σ. 19)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1008/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 145 της 15.5.1998, σ. 6)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2336/1999 της Επιτροπής

(ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 16)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2260/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 305 της 22.11.2001, σ. 11)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1371/95

Παρών κανονισµός

Άρθρα 1 και 2

Άρθρα 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 4 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφοι 5 έως 7

Άρθρο 3 παράγραφοι 5 έως 7

Άρθρο 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 7 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 7 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 8

—

Άρθρο 9

Άρθρο 8

Άρθρο 10

—

—

Άρθρο 9

Άρθρο 11

Άρθρο 10

Παραρτήµατα I έως ΙΙΙ

Παραρτήµατα I έως ΙΙΙ

—

Παράρτηµα IV

—

Παράρτηµα V
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 597/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 174/1999 και τροποποιήσή του όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής για το γάλα σε σκόνη που εξάγεται προς τη ∆οµινικανική ∆ηµοκρατία
για τον κωδικό προϊόντος για τον οποίο εκδόθηκαν.
Συνεπώς, οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5
παράγραφοι 2 και 3 δεν πρέπει να εφαρµόζονται πλέον στα
εκδιδόµενα πιστοποιητικά, αρχής γενοµένης από το επόµενο
έτος ποσόστωσης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 30 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 20α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της
Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισµό
των ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 804/68 του Συµβουλίου, όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον
τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (2),
ορίζει τους κανόνες που εφαρµόζονται στη διαχείριση
ποσοστώσεων γάλακτος σε σκόνη για τις εξαγωγές προς τη
∆οµινικανική ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε το µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆οµινικανικής ∆ηµοκρατίας που εγκρίθηκε µε την απόφαση 98/486/
ΕΚ του Συµβουλίου (3).
Προκειµένου να επιτραπεί στους συναλλασσόµενους στην
Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία,
τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη
Σλοβενία και τη Σλοβακία να ζητήσουν πιστοποιητικά εξαγωγής για τις ποσοστώσεις εξαγωγής προς τη ∆οµινικανική
∆ηµοκρατία για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2004 έως
τις 30 Ιουνίου 2005, είναι σκόπιµο να µετατεθεί η περίοδος
υποβολής αιτήσεων.
Προκειµένου να διασφαλισθεί ακριβέστερος έλεγχος των
εξαγοµένων προϊόντων και να µειωθεί κατά το δυνατό ο
κίνδυνος κερδοσκοπίας, είναι σκόπιµο τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά εξαγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 20α παράγραφος
12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 να ισχύουν µόνον

(4)

Θα πρέπει εποµένως να τροποποιηθεί κατ' αναλογία ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 174/1999.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20α παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου
2004 έως τις 30 Ιουνίου 2005 οι αιτήσεις πιστοποιητικών υποβάλλονται από τις 10 έως τις 15 Μαΐου 2004.
Άρθρο 2
Στο άρθρο 20α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, η παράγραφος 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«17. Το κεφάλαιο 1 εφαρµόζεται µε εξαίρεση το άρθρο 5
παράγραφοι 2 και 3, και τα άρθρα 6, 9 και 10.»
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, το άρθρο 2 εφαρµόζεται µόνον στα εκδιδόµενα πιστοποιητικά εξαγωγής από την 1η Ιουνίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L
29 της 3.2.2004, σ. 6).
(2) ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2003 (ΕΕ L 287 της
5.11.2003, σ. 13).
3
( ) ΕΕ L 218 της 6.8.1998, σ. 45.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 598/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαµβάκι (3).
Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας αγοράς δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί µ' αυτόν τον τρόπο, η τιµή αυτή
καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισµένης
τιµής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 31,873 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 (ΕΕ L 223 της 20.8.2002, σ. 3).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 599/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
σχετικά µε την καθιέρωση εναρµονισµένου υποδείγµατος πιστοποιητικού και απολογισµού επιθεώρησης
για το ενδοκοινοτικό εµπόριο ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Η καθιέρωση εναρµονισµένου προτύπου µε σκοπό τη
συγκέντρωση των αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων που
διεξάγονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 91/628/
ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ είναι απαραίτητη για την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων που συγκεντρώνονται,
και αποτελεί τη βάση µιας τυποποιηµένης παρουσίασης των
αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των οδηγιών
που προαναφέρθηκαν.

(3)

Πρέπει να εναρµονιστεί η παρουσίαση των προτύπων των
εγγράφων που απαιτούνται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία στο πλαίσιο των ακόλουθων πράξεων:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε σκοπό την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,
την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου
1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρµόζονται
στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,
την οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου
1991 για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά και για την
τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ (3), και
ιδίως το άρθρο 15,
την απόφαση 92/438/EΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
1992 για τη µηχανογράφηση των κτηνιατρικών διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο Shift), για την τροποποίηση των οδηγιών 90/675/
ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 91/628/ΕΟΚ, της απόφασης 90/424/ΕΟΚ
και για την κατάργηση της απόφασης 88/192/ΕΟΚ (4), και ιδίως το
άρθρο 12,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εναρµόνιση της παρουσίασης των υγειονοµικών πιστοποιητικών που απαιτούνται στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού
εµπορίου είναι απαραίτητη για την εφαρµογή του συστήµατος TRACES, όπως προβλέπεται από την απόφαση 2003/
623/EΚ της Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη ενός ενοποιηµένου µηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήµατος επονοµαζόµενου TRACES (5), ώστε να υπάρξει δυνατότητα για
τον έλεγχο και την ανάλυση των πληροφοριών που εισάγονται στο σύστηµα, µε σκοπό την αναβάθµιση της υγειονοµικής ασφάλειας της Κοινότητας.

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/33/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
2
( ) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003/EΚ του Συµβουλίου.
(3) ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003/EΚ του Συµβουλίου.
(4) ΕΕ L 243 της 25.8.1992, σ. 27· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 95/1/EΚ του Συµβουλίου.
(5) ΕΕ L 216 της 28.8.2003, σ. 58.

— παράρτηµα ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 σχετικά µε προβλήµατα
υγειονοµικού ελέγχου επί θεµάτων διακοινοτικών συναλλαγών ζώων του βοείου και χοιρείου είδους (6),
— παραρτήµατα ∆1 και ∆2 της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1988 για τον καθορισµό
των απαιτήσεων υγειονοµικού ελέγχου που ισχύουν στις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγµένου σπέρµατος βοοειδών (7),
— παράρτηµα Γ της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 25ης Σεπτεµβρίου 1989 για τον καθορισµό των
υγειονοµικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές εµβρύων κατοικίδιων βοοειδών
από τρίτες χώρες (8),
— παράρτηµα Γ της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών
και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων
χωρών (9),
— παράρτηµα ∆ της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για τον καθορισµό των
απαιτήσεων υγειονοµικού ελέγχου που ισχύουν στο
ενδοκοινοτικό εµπόριο και στις εισαγωγές σπέρµατος
χοίρων (10),
— παράρτηµα IV της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά µε τους όρους
υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για
επώαση από τρίτες χώρες (11),
(6) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 21/2004 του Συµβουλίου.
(7) ΕΕ L 194, 22.7.1988, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση 2004/101/EΚ της Επιτροπής.
(8) ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003/EΚ του Συµβουλίου.
(9) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003/EΚ του Συµβουλίου.
(10) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου.
(11) ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου.
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— παράρτηµα I της απόφασης 2003/390/EΚ της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2003 για καθορισµό ειδικών
όρων για τη διάθεση στην αγορά των ειδών των ζώων
υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους που δεν θεωρούνται ευπαθή όσον αφορά ορισµένες νόσους (10),

— παράρτηµα E της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά µε τους όρους
υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην
αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1),
— παράρτηµα E της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά µε το καθεστώς
υγειονοµικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εµπόριο αιγοπροβάτων (2),

— παράρτηµα IV της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονοµικών
προβληµάτων στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (11),

— παράρτηµα E της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους
υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το εµπόριο και τις
εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος, ωαρίων και
εµβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους
υγειονοµικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις
που αναφέρονται στο τµήµα Ι του παραρτήµατος Α της
οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (3),

— παράρτηµα VI της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονοµικών
προβληµάτων στον τοµέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (12),
— παράρτηµα ∆ της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 21ης ∆εκεµβρίου 1976 για τα υγειονοµικά προβλήµατα στον τοµέα της παραγωγής και της διάθεσης
στην αγορά προϊόντων µε βάση το κρέας και ορισµένων
άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης (13),

— παράρτηµα της απόφασης 94/273/EΚ της Επιτροπής
της 18ης Απριλίου 1994 σχετικά µε το κτηνιατρικό
πιστοποιητικό για τη διάθεση στην αγορά, στο Ηνωµένο
Βασίλειο και την Ιρλανδία, σκύλων και γατών που δεν
κατάγονται από αυτές τις χώρες (4),

— παράρτηµα IV της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1990 για τα υγειονοµικά
προβλήµατα και τα προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου
σχετικά µε την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά
του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόµενων
θηραµάτων (14),

— παράρτηµα της απόφασης 95/294/EΚ της Επιτροπής
της 24ης Ιουλίου 1995 για καθορισµό του υποδείγµατος πιστοποιητικού υγείας των ζώων για εµπορία ωαρίων
και εµβρύων των ιπποειδών (5),

— παράρτηµα II της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονοµικά προβλήµατα
και τα προβλήµατα υγειονοµικού ελέγχου σχετικά µε τη
θανάτωση άγριων θηραµάτων και την εµπορία κρέατός
των (15),

— παράρτηµα της απόφασης 95/307/EΚ της Επιτροπής
της 24ης Ιουλίου 1995 για καθορισµό του υποδείγµατος πιστοποιητικού υγείας των ζώων για εµπορία
σπέρµατος ιπποειδών (6),
— παραρτήµατα I και II της απόφασης 95/388/EΚ της
Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 1995 για τον καθορισµό του υποδείγµατος υγειονοµικού πιστοποιητικού το
οποίο απαιτείται κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
που αφορούν το σπέρµα, τα ωάρια και τα έµβρυα των
αιγοειδών και προβατοειδών (7),

— παράρτηµα V της οδηγίας 94/65/EΚ του Συµβουλίου
της 14ης ∆εκεµβρίου 1994 περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων για την παραγωγή και τη διάθεση στην
αγορά κιµάδων και παρασκευασµάτων κρέατος (16),
(4)

Κρίνεται επίσης σκόπιµη η εναρµόνιση της παρουσίασης των
ανταλλαγών πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών που
προβλέπονται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης
Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων
σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο (17), σε περίπτωση αποστολής
µεταποιηµένων υποπροϊόντων και προϊόντων.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισµός είναι σύµφωνα
µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

— παράρτηµα της απόφασης 95/483/EΚ της Επιτροπής
της 9ης Νοεµβρίου 1995 για τον καθορισµό του υποδείγµατος υγειονοµικού πιστοποιητικού το οποίο απαιτείται κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ωαρίων και
εµβρύων χοίρων (8),
— παραρτήµατα I και II της απόφασης 99/567/EΚ της
Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1999 για τη θέσπιση του
υποδείγµατος του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ (9),
(1) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου.
(2) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από την απόφαση 2003/708/EΚ της Επιτροπής.
(3) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1398/2003 της Επιτροπής.
(4) ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 63· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
από την απόφαση 2001/298/EΚ της Επιτροπής.
(5) ΕΕ L 182 της 2.8.1995, σ. 27.
(6) ΕΕ L 185 της 4.8.1995, σ. 58.
(7) ΕΕ L 234 της 3.10.1995, σ. 30.
(8) ΕΕ L 275 της 18.11.1995, σ. 30.
(9) ΕΕ L 216 της 14.8.1999, σ. 13.

τελευταία
τελευταία
τελευταία
τελευταία
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(10) ΕΕ L 135 της 3.6.2003, σ. 19.
(11) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου.
(12) ΕΕ L 55 της 8.3.1971, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 807/2003 του Συµβουλίου.
(13) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 807/2003 του Συµβουλίου.
(14) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 41· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου.
(15) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου.
(16) ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 806/2003 του Συµβουλίου.
(17) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα διάφορα υγειονοµικά πιστοποιητικά ή πιστοποιητικά καταλληλότητας που απαιτούνται στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εµπορίου, εκτός των υγειονοµικών πιστοποιητικών για τα εγγεγραµµένα
ιπποειδή, παρουσιάζονται βάσει του εναρµονισµένου υποδείγµατος
που επισυνάπτεται στο παράρτηµα.
Τα εν λόγω υποδείγµατα πιστοποιητικών περιλαµβάνουν:
1. το τυποποιηµένο τµήµα I «Λεπτοµέρειες σχετικά µε την παρτίδα»
που αφορά την παρτίδα,

31.3.2004

2. το τµήµα II «πιστοποίηση» που προορίζεται να συγκεντρώσει τις
απαιτήσεις που προβλέπονται από τη συγκεκριµένη νοµοθεσία
για κάθε είδος, για κάθε τύπο παραγωγής και για κάθε τύπο
προϊόντος, και
3. το τυποποιηµένο τµήµα III «έλεγχος» που αφορά την καταγραφή
των αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων που διεξάγονται
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη που το επιθυµούν µπορούν να χρησιµοποιούν την παρούσα παρουσίαση των πιστοποιητικών από την 1η
Απριλίου 2004 στο πλαίσιο του συστήµατος TRACES.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

31.3.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

L 94/47

L 94/52

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.3.2004

31.3.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/53

L 94/54

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.3.2004

31.3.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/55

L 94/56

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.3.2004

31.3.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 94/57

II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαρτίου 2004
σχετικά µε τη µερική αποδέσµευση, υπό όρους, ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ στο πλαίσιο του ένατου
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης για τη συνεργασία µε τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του
Ειρηνικού για τη σύσταση διευκόλυνσης για τα ύδατα
(2004/289/ΕΚ)
ένατου ΕΤΑ για τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού (ΑΚΕ), µόνον 12,5 δισεκατ. ευρώ αποδεσµεύτηκαν µε την έναρξη ισχύος του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου την 1η Απριλίου 2003. Το ποσό αυτό επιµερίζεται σε τρία κονδύλια: 9,259 δισεκατ. ευρώ για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, 1,204 δισεκατ. ευρώ για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση και 2,037 δισεκατ.
ευρώ για την επενδυτική διευκόλυνση.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 310, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο,
το άρθρο 1 της εσωτερικής συµφωνίας µεταξύ των αντιπροσώπων
των κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συµβουλίου, όσον αφορά τα ληπτέα µέτρα και τις ακολουθητέες
διαδικασίες για την εφαρµογή της συµφωνίας εταιρικής σχέσης
ΑΚΕ-ΕΚ (1)

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 της εσωτερικής
συµφωνίας, ποσό 1 δισεκατ. ευρώ δύναται να αποδεσµευτεί
µόνον µετά από έλεγχο της εκτέλεσης που θα πραγµατοποιηθεί από το Συµβούλιο το 2004, µετά από πρόταση της
Επιτροπής. Στην παράγραφο 7 του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου καθώς και στη δήλωση XVIII αναφέρεται ότι ο εν
λόγω έλεγχος της εκτέλεσης θα αποτελέσει αξιολόγηση του
βαθµού υλοποίησης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των
εκταµιεύσεων.

(4)

Από το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταµιεύσεων στο τέλος του 2003, σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις για την περίοδο 2004-2007 που παρουσίασε η Επιτροπή, φαίνεται ότι οι πόροι του ένατου ΕΤΑ για τις χώρες
ΑΚΕ µπορούν να απορροφηθούν πλήρως, και να ελευθερωθεί µια πρώτη δόση του ενός δισεκατοµµυρίου υπό όρους
µε βάση τις έως τώρα επιδόσεις.

(5)

Στις 19 Μαΐου 2003, το Συµβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη
κινητοποίησης σηµαντικού επιπέδου πόρων για το νερό και
την αποχέτευση και κάλεσε την Επιτροπή να συντάξει πρακτικές προτάσεις που θα συζητηθούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς και στο Συµβούλιο Υπουργών της ΑΚΕ-ΕΚ.

(6)

Είναι σηµαντικό να εξεταστούν οι οικονοµικές ανάγκες για
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας για την
πρόσβαση στο νερό και την αποχέτευση, και η ανάγκη για
καινοτόµα µέσα ως µοχλού για την προσέλκυση πρόσθετων
πόρων για τον σκοπό αυτό,

τη συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που υπεγράφη στο Κοτονού
στις 23 Ιουνίου 2000,
την εσωτερική συµφωνία για τη χρηµατοδότηση και τη διάθεση κοινοτικής βοήθειας στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου
της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπεγράφη στις 18
Σεπτεµβρίου 2000, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2 («εσωτερική συµφωνία»),
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ («χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο»), η περίοδος που καλύπτεται από το
χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο είναι πενταετής και αρχίζει την
1η Μαρτίου 2000. Ωστόσο, η παράγραφος 5 του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου ορίζει ότι το συνολικό του ποσό, στο
οποίο προστίθενται τα µεταφερόµενα ποσά από προηγούµενα Ευρωπαϊκά Ταµεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ), θα καλύπτει την
περίοδο 2000-2007.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 της εσωτερικής
συµφωνίας, καθώς και µε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο, που επισυνάπτεται ως δήλωση XVIII στη συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕΕΚ, από το συνολικό ποσό των 13,5 δισεκατ. ευρώ του

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 376.
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Άρθρο 3

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το Συµβούλιο συµφωνεί για τη σύσταση διευκόλυνσης για τα
ύδατα για τις χώρες ΑΚΕ.
Άρθρο 2

Με βάση το αποτέλεσµα των ενδιάµεσων επισκοπήσεων των στρατηγικών των χωρών ΑΚΕ και του ελέγχου, από το Συµβούλιο, της
εκτέλεσης του ΕΤΑ στα τέλη του 2004, το Συµβούλιο θα αποφασίσει το αργότερο τον Μάρτιο του 2005:
1. για την κινητοποίηση δεύτερης χορήγησης 250 εκατ. ευρώ·

Το Συµβούλιο συµφωνεί να αποδεσµεύσει ποσό 500 εκατοµµυρίων
ευρώ από το ποσό υπό όρους του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της εσωτερικής συµφωνίας
για την εν λόγω διευκόλυνση για τα ύδατα.

2. για τη χρήση του εναποµείναντος ποσού των 500 εκατ. ευρώ
του υπό όρους ποσού του ενός δισεκατ. ευρώ κατ' άρθρο 2
παράγραφος 2 της εσωτερικής συµφωνίας, για σκοπούς που
αποµένει να συµφωνηθούν.

Αποδεσµεύεται µια πρώτη χορήγηση 250 εκατοµµυρίων ευρώ, η
οποία κατανέµεται ως εξής:

Άρθρο 4

1. 185 εκατ. ευρώ διατίθενται στο κονδύλιο για τη στήριξη της
µακροπρόθεσµης ανάπτυξης, που προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 στοιχείο α) της εσωτερικής συµφωνίας, καθώς
και στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου, µε αποτέλεσµα το κονδύλιο αυτό να ανέρχεται συνολικά σε 9,444 δισεκατ. ευρώ.
2. 24 εκατ. ευρώ διατίθενται στο κονδύλιο για την περιφερειακή
συνεργασία και ολοκλήρωση, που προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 στοιχείο β) της εσωτερικής συµφωνίας, καθώς
και στην παράγραφο 3 στοιχείο β) του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου, µε αποτέλεσµα το κονδύλιο αυτό να ανέρχεται συνολικά σε 1,228 δισεκατ. ευρώ.
3. 41 εκατ. ευρώ διατίθενται στην επενδυτική διευκόλυνση, που
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της εσωτερικής συµφωνίας, καθώς και στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) του
χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου, µε αποτέλεσµα το κονδύλιο
αυτό να ανέρχεται συνολικά σε 2,078 δισεκατ. ευρώ.

Η παρούσα απόφαση ανακοινώνεται στο Συµβούλιο Υπουργών της
ΑΚΕ.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Μαρτίου 2004
µε την οποία εξουσιοδοτείται η Γερµανία να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 21 της έκτης
οδηγίας 77/388/EΟΚ περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε τους
φόρους κύκλου εργασιών
(2004/290/ΕΚ)
προβλεπόµενη υποχρέωση του λήπτη της υπηρεσίας για την
καταβολή ΦΠΑ φαίνεται να αποτελεί την πιο ενδεδειγµένη
λύση για να αντιµετωπισθεί ο ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος
που ενέχουν. Με τη λύση αυτή αποφεύγεται η διπλή φορολογική ευθύνη του προµηθευτή και του λήπτη της υπηρεσίας η οποία θα συνεπαγόταν υψηλότερο οικονοµικό
κίνδυνο για τον λήπτη της υπηρεσίας και δαπανηρές διαδικασίες ανάκτησης του ΦΠΑ για τις φορολογικές αρχές,
καθώς και η φορολογική ευθύνη τρίτου, όπως για παράδειγµα του συµβολαιογράφου, που θα οδηγούσε σε υψηλότερες οικονοµικές επιβαρύνσεις για προµηθευτές και λήπτες
υπηρεσιών. Στην πράξη, το µέτρο παρέκκλισης αφορά µόνον
παραδόσεις µεταξύ υποκείµενων σε φόρο και ως εκ τούτου
περιορίζεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
την έκτη οδηγία 77/388/EΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των
σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών — κοινό σύστηµα
φόρου προστιθέµενης αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση (1), και
ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με αίτηση που υποβλήθηκε υπό µορφή δύο επιστολών προς
την Επιτροπή, η οποία καταχωρίσθηκε στη γενική γραµµατεία της Επιτροπής την 1η Σεπτεµβρίου 2003 και στις 12
Νοεµβρίου 2003, η γερµανική κυβέρνηση ζήτησε την άδεια
να εφαρµόσει τρία µέτρα παρέκκλισης από το άρθρο 21
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 77/388/EΟΚ, προκειµένου να προλάβει περιπτώσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

(2)

∆ιαπιστώθηκαν σηµαντικές απώλειες ΦΠΑ στον τοµέα της
κατασκευής και των επιχειρήσεων καθαρισµού κτιρίων, σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΦΠΑ χρεώθηκε δεόντως αλλά
δεν καταβλήθηκε στις φορολογικές αρχές, ενώ ο λήπτης της
υπηρεσίας άσκησε το δικαίωµά του προς έκπτωση. Οι µη
συµµορφούµενοι επιχειρηµατίες δεν µπόρεσαν να εντοπισθούν ή η εντόπισή τους πραγµατοποιήθηκε πολύ αργά για
την ανάκτηση του ΦΠΑ. Ο αριθµός τέτοιων περιπτώσεων
αυξήθηκε σε τέτοιο βαθµό ώστε απαιτείται η λήψη νοµικών
µέτρων. Η προβλεπόµενη υποχρέωση του λήπτη της υπηρεσίας για την καταβολή ΦΠΑ αφορά µόνο επιχειρήσεις που
µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµά τους προς έκπτωση και
όχι ιδιώτες. Περιορίζεται σε δυο συγκεκριµένους κλάδους,
στους οποίους οι απώλειες σε όρους ΦΠΑ έλαβαν µεγάλες
διαστάσεις. Παρόµοια παρέκκλιση χορηγήθηκε ήδη στην
Αυστρία µε την απόφαση 2002/880/ΕΚ (2).

(3)

Απώλειες ΦΠΑ σηµειώθηκαν επίσης για παραδόσεις ακινήτων βάσει του άρθρου 13 µέρος Β στοιχεία ζ) και η), οι
οποίες συνδέονται µε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής όσον αφορά τον ΦΠΑ, εφόσον ο
προµηθευτής έχει επιλέξει τη φορολόγηση της παράδοσης.
Η αξία των ακινήτων είναι πολύ υψηλή και εποµένως το
φορολογητέο ποσό και οι απώλειες σε όρους ΦΠΑ —
ακόµα και σε µια µόνο συναλλαγή — είναι ιδιαίτερα υψηλά.
Η διατήρηση της δυνατότητας φορολόγησης των παραδόσεων ακινήτων είναι εποµένως αναγκαία για να διαφυλαχτεί
η ουδετερότητα του συστήµατος ΦΠΑ. Λαµβάνοντας υπόψη
τις ιδιαίτερες περιστάσεις για τις παραδόσεις ακινήτων, η

(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2004/15/EΚ (ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 61).
(2) ΕΕ L 306 της 8.11.2002, σ. 24.

(4)

Η παρέκκλιση δεν επηρεάζει το ποσό του φόρου προστιθέµενης αξίας που οφείλεται στο τελικό στάδιο κατανάλωσης
ούτε έχει επιπτώσεις στους ίδιους πόρους των Κοινοτήτων
που προέρχονται από τον ΦΠΑ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) της
οδηγίας 77/388/EΟΚ, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 28ζ της εν
λόγω οδηγίας, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας εξουσιοδοτείται να ορίσει, µε ισχύ από την 1η Απριλίου 2004, ως
υπόχρεους για καταβολή ΦΠΑ τους λήπτες των παροχών αγαθών
και υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Ο λήπτης της παροχής αγαθών και υπηρεσιών µπορεί να ορισθεί ως
υπόχρεος για καταβολή ΦΠΑ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. κατά την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού κτιρίων σε υποκείµενο
σε φόρο, εφόσον ο λήπτης της υπηρεσίας µισθώνει περισσότερες
από δύο κατοικίες ή εφόσον παρέχονται κατασκευαστικές υπηρεσίες σε πρόσωπο υποκείµενο σε φόρο·
2. κατά την παράδοση ακινήτων σε πρόσωπο υποκείµενο σε φόρο
σύµφωνα µε το άρθρο 13 µέρος Β στοιχεία ζ) και η), εφόσον ο
προµηθευτής έχει ασκήσει το δικαίωµά του να φορολογήσει την
παράδοση.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση της απόφασης 96/228/ΕΚ σχετικά µε το καθεστώς µακροπρόθεσµων εθνικών ενισχύσεων υπέρ της γεωργίας των βορείων περιοχών της Σουηδίας
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 966]
(Το κείµενο στη σουηδική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2004/291/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Η απόφαση 96/228/EΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Έχοντας υπόψη:

(8)

Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και το αντικείµενο των τροποποιήσεων και µετά από αίτηση της Σουηδίας, πρέπει να
προβλεφθεί έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων την
1η Ιανουαρίου 2003,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της
Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 142,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 11 Μαΐου 1995, η Σουηδία, ενεργώντας σύµφωνα µε
το άρθρο 143 της πράξης προσχώρησης, κοινοποίησε στην
Επιτροπή το καθεστώς ενισχύσεων που πρότεινε βάσει του
άρθρου 142.

(2)

Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων εγκρίθηκε µε την απόφαση
96/228/EΚ της Επιτροπής (1).

(3)

Στις 8 Ιουλίου 2002 και στις 30 Ιουνίου 2003, η Σουηδία
ζήτησε από την Επιτροπή να τροποποιηθούν ορισµένα
σηµεία της απόφασης 96/228/ΕΚ, στη συνέχεια δε, υπέβαλε
συµπληρωµατικές πληροφορίες για να τεκµηριώσει τα
αιτήµατά της.

(4)

(5)

(6)

Στην ανωτέρω αλληλογραφία, η Σουηδία ζήτησε να αυξηθούν ορισµένα ποσά µοναδιαίας ενίσχυσης. Στις σχετικές
τροποποιήσεις λαµβάνεται υπόψη η µεταβολή του ύψους
των εξισωτικών αποζηµιώσεων και δεν υπάρχει πιθανότητα
να αυξηθεί η συνολική στήριξη εξαιτίας τους.
Από την εµπειρία προκύπτει ότι το προληπτικό µέτρο για
την αποτροπή ενδεχόµενης αύξησης της παραγωγής των
προϊόντων για τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις δεν είναι
πλέον αναγκαίο. Επιπλέον, η επιβολή περιορισµών στα ποσά
ενίσχυσης και στον αριθµό των µονάδων που καλύπτονται
από τις ενισχύσεις εξυπηρετεί την ίδια ανάγκη.
Τα προβλεπόµενα ποσοστά κοινοτικής ενίσχυσης έχουν τροποποιηθεί. Ως εκ τούτου, δεν εξυπηρετούν πλέον τον αρχικό
σκοπό και δεν χρειάζεται να προκαθορίζονται.

(1) ΕΕ L 76 της 26.3.1996, σ. 29· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/411/EΚ (ΕΕ L 155 της 28.6.2000, σ. 60).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 96/228/EΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 διαγράφεται.
2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Οι ενισχύσεις εγκρίνονται, λαµβανοµένων υπόψη των κοινοτικών ενισχύσεων και δεν χορηγούνται σε καµία περίπτωση µε
βάση την παραγόµενη ποσότητα, µε εξαίρεση τις ενισχύσεις για
το αγελαδινό γάλα.»
3. Στο άρθρο 4 το τρίτο εδάφιο διαγράφεται.
4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 6
Σε περίπτωση αναθεώρησης της παρούσας απόφασης από την
Επιτροπή, ειδικότερα µε γνώµονα την πορεία της αξίας του
εθνικού νοµίσµατος ή την εξέλιξη των κοινοτικών ενισχύσεων,
κάθε τροποποίηση των ενισχύσεων που εγκρίνονται µε την
παρούσα απόφαση ισχύει µόνον από το επόµενο εκείνου κατά
το οποίο εγκρίνεται η τροποποίηση έτος.»
5. Τα παραρτήµατα II και V διαγράφονται.
6. Το παράρτηµα III αντικαθίσταται από το παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Σουηδίας.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προβλεπόµενο από το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
Επιτρεπόµενη µοναδιαία ενίσχυση
(σε SEK/µονάδα)

Επιτρεπόµενη εθνική ενίσχυση κατά υποπεριφέρεια
(σε εκατ. SEK/έτος)

Υποπεριφέρεια

Υποπεριφέρεια

Σύνολο

1

2A

2B

3

1

2A

2B

3

γάλα

1,07

0,71

0,47

0,09

54,00

158,00

56,37

7,50

275,87

(SEK/κεφα-

508

430

430

430

0,60

0,40

0,20

1,20

222

143

143

23

0,46

13,05

0,66

14,17

— χοιροµητέρες

1 043

637

637

300

0,22

3,79

0,39

4,40

Ωοτόκοι
όρνιθες
(SEK/κεφαλή)

13,45

13,45

13,45

4,90

0,67

1,69

0,048

2,40

Σαρκώδη φρούτα και
λαχανικά (SEK/εκτάριο) (2)

2 850

2 850

2 850

1 850

0,19

2,03

Ενισχύσεις για τη
µεταφορά αγελαδινού
γάλακτος
(SEK/
kg) (3)

0,043

0,039

0,039

0,030

2,80

18,60

Αγελαδινό
(SEK/kg)
Αίγες
λή) (1)

Χοίροι (SEK/κεφαλή)
— χοίροι κρεατοπαραγωγής

1,84

2,20

8,70

4,90

Σύνολο
(1) Αποκλειστικά αίγες γαλακτοπαραγωγής.
(2) Με εξαίρεση τις πατάτες.
(3) Μεταξύ της γεωργικής εκµετάλλευσης και του κέντρου συλλογής ή πρώτης µεταποίησης.
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31.3.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 94/63

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 2004
σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος TRACES και την τροποποίηση της απόφασης 92/486/ΕΟΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2004) 1282]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/292/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η απόφαση 92/486/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Σεπτεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των κανόνων συνεργασίας
µεταξύ του κεντρικού συστήµατος εξυπηρέτησης ANIMO
και των κρατών µελών (7) ορίζει ότι οι συµβάσεις µεταξύ των
κρατών µελών και του κεντρικού συστήµατος εξυπηρέτησης
ANIMO λήγουν στις 31 Μαρτίου 2004. Ως εκ τούτου,
κρίνεται σκόπιµο η ηµεροµηνία αυτή να αποτελέσει το
σηµείο εκκίνησης του συστήµατος TRACES, ώστε να αποφευχθεί ανανέωση των εν λόγω συµβάσεων.

(4)

Ορισµένα κράτη µέλη δεν µπορούν ακόµη να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα TRACES στην ηµεροµηνία που καθόρισε
η Επιτροπή, δηλαδή την 1η Απριλίου 2004, καθώς δεν είναι
έτοιµα για τη µετάβαση από το σύστηµα ANIMO στο TRACES. Συνεπώς, πρέπει να καθοριστεί µεταβατική περίοδος
για τα εν λόγω κράτη µέλη, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τη
µετάβασή τους στο σύστηµα TRACES.

(5)

Η απόφαση 92/486/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να
καταστεί εφικτή η ανανέωση των συµβάσεων µεταξύ των
κρατών µελών που απολαύουν µεταβατικής περιόδου και
του κεντρικού συστήµατος εξυπηρέτησης ANIMO.

(6)

Οι συµβάσεις µεταξύ του κεντρικού συστήµατος
εξυπηρέτησης ANIMO και των συνοριακών σταθµών ελέγχου που βρίσκονται στη Γερµανία, την Αυστρία και την
Ιταλία και οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 282/2004 της Επιτροπής, της 18ης
Φεβρουαρίου 2004, για την καθιέρωση ενός εγγράφου για
τη δήλωση και τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Κοινότητα (8) θα
πρέπει να αναπροσαρµοστούν δεδοµένης της προγραµµατισµένης κατάργησης των εν λόγω σταθµών στο πλαίσιο της
προσχώρησης των νέων κρατών µελών.

(7)

Προκειµένου τα πρωτοπόρα κράτη µέλη να προσαρµοστούν
στο σύστηµα TRACES, η εισαγωγή όλων των λειτουργιών
του νέου αυτού συστήµατος θα πρέπει να γίνει σταδιακά.
Παράλληλα όµως, ήδη από την εισαγωγή του συστήµατος
TRACES, θα πρέπει να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο ενηµέρωσης µε εκείνο του συστήµατος ANIMO.

(8)

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα κοινά κτηνιατρικά
έγγραφα εισόδου για τα προϊόντα που καθορίζονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 136/2004 (9), στα κοινά κτηνιατρικά
έγγραφα εισόδου για τα ζώα που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 282/2004, καθώς και στα πιστοποιητικά για
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, όπως έχουν εναρµονιστεί µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 599/2004 (10) πρέπει να διαβιβάζονται µε το σύστηµα TRACES.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
και ιδίως τα άρθρα 37 και 37α,
την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990
σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που
εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων ζώων
και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,
την απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
1992 για τη µηχανογράφηση των κτηνιατρικών διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο Shift), για την τροποποίηση των οδηγιών 90/675/
ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 91/628/ΕΟΚ, της απόφασης 90/424/ΕΟΚ
και για την κατάργηση της απόφασης 88/192/ΕΟΚ (3), και ιδίως το
άρθρο 12,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η απόφαση 91/398/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου
1991 σχετικά µε δίκτυο πληροφορικής για τη σύνδεση
µεταξύ των κτηνιατρικών αρχών (ANIMO) (4) καθορίζει τις
βασικές αρχές του δικτύου επικοινωνίας µεταξύ των κτηνιατρικών µονάδων που παρατίθενται στην απόφαση 2002/
459/ΕΚ (5).
Η απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής (6) προβλέπει την
εφαρµογή του συστήµατος µηχανογράφησης TRACES το
οποίο ενσωµατώνει τις λειτουργίες των συστηµάτων ANIMO
και Shift στο πλαίσιο ενιαίας αρχιτεκτονικής.

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε την
τελευταία φορά από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (ΕΕ L 203 της
28.7.2001, σ. 16).
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε την
τελευταία φορά από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).
(3) ΕΕ L 243 της 25.8.1992, σ. 27· απόφαση όπως τροποποιήθηκε την
τελευταία φορά από την απόφαση 95/1/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 1 της
1.1.1995, σ. 113).
4
( ) ΕΕ L 221 της 9.8.1991, σ. 30.
(5) ΕΕ L 159 της 17.6.2002, σ. 27· απόφαση όπως τροποποιήθηκε την
τελευταία φορά από την απόφαση 2003/831/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
313 της 28.11.2003, σ. 61).
6
( ) ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 44.

(7) ΕΕ L 291 της 7.10.1992, σ. 20· απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την
απόφαση 2003/236/ΕΚ (ΕΕ L 87 της 4.4.2003, σ. 12).
(8) ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 11.
(9) ΕΕ L 21 της 28.1.2004, σ. 11.
(10) Βλέπε σελίδα 44 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,
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β) τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 για τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση
της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 5.
Άρθρο 5

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται ως:
α) «ANIMO» το δίκτυο πληροφορικής για τη σύνδεση µεταξύ των
κτηνιατρικών αρχών που προβλέπεται στην απόφαση 91/398/
ΕΟΚ·
β) «TRACES» το ολοκληρωµένο µηχανογραφικό κτηνιατρικό
σύστηµα που προβλέπεται στην απόφαση 2003/24/ΕΚ.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν το σύστηµα TRACES από την 1η
Απριλίου 2004 και από την ηµεροµηνία αυτή σταµατούν οποιαδήποτε εισαγωγή µηνυµάτων στο σύστηµα ANIMO.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν έτσι ώστε να καταγράφονται στο
σύστηµα TRACES από την 1η Απριλίου 2004 τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το τµήµα Ι των πιστοποιητικών που συνδέονται µε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές για τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία επιβάλλεται προηγούµενη ενηµέρωση βάσει
των ισχυόντων κανόνων·
β) τα κοινά κτηνιατρικά έγγραφα εισόδου για τα ζώα που εισέρχονται σε κράτος µέλος και προορίζονται για άλλο κράτος µέλος,
και
γ) τα κοινά κτηνιατρικά έγγραφα εισόδου για τα προϊόντα που
εισέρχονται στην Κοινότητα υπό καθεστώς διαµετακόµισης και
για τα προϊόντα που γίνονται δεκτά βάσει των διαδικασιών που
ορίζονται στο άρθρο 8, στο άρθρο 12 παράγραφος 4 και στο
άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, τα κράτη µέλη που το επιθυµούν µπορούν να εφαρµόσουν το σύστηµα TRACES το αργότερο
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να παρατείνουν τη σύµβασή τους µε το κεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης
ANIMO. Επιπλέον, πρέπει να επιτρέψουν στο κεντρικό σύστηµα
εξυπηρέτησης ANIMO να προσκοµίσει στην Επιτροπή αντίγραφο
όλων των µηνυµάτων που θα αποστείλουν.
Άρθρο 6
Στο άρθρο 2α της οδηγίας 92/486/ΕΟΚ, προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος 8:
«8. Οι συντονιστικές αρχές των κρατών µελών, κάνοντας
χρήση της παρέκκλισης που ορίζει το άρθρο 5 της απόφασης
2004/292/ΕΚ (*) µεριµνούν έτσι ώστε οι συµβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης να παραταθούν
για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2004 έως τις 31
∆εκεµβρίου 2004, εκτός όσον αφορά τους συνοριακούς σταθµούς ελέγχου που παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 282/2004, για τους οποίους η υπό εξέταση
περίοδος θα εκτείνεται από την 1η Απριλίου 2004 έως τις 30
Απριλίου του 2004.
Στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, λαµβάνεται υπόψη η
ακόλουθη τιµολόγηση:
— 290 ευρώ ανά µονάδα (κεντρική µονάδα, τοπική µονάδα,
συνοριακός σταθµός ελέγχου)·
— 32 ευρώ ανά συνοριακό σταθµό ελέγχου που παρατίθεται
στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 282/2004.
(*) ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 63.»
Άρθρο 7

2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε από την 31η ∆εκεµβρίου
2004 να καταγράφονται στο σύστηµα TRACES τα ακόλουθα στοιχεία:

Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει µια εφαρµογή πληροφορικής η
οποία να επιτρέπει την ανάκτηση των µηνυµάτων που αποστέλλονται από τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στο σύστηµα ANIMO,
καθώς και την ενσωµάτωσή τους στο σύστηµα TRACES.

α) τα τµήµατα Ι και ΙΙ των υγειονοµικών πιστοποιητικών που συνδέονται µε τις συναλλαγές καθώς και το τµήµα ΙΙΙ κατά την
διενέργεια ελέγχων·

Για την ανάπτυξη αυτής της εφαρµογής πληροφορικής και τη συµµετοχή της στο σύστηµα ANIMO η Επιτροπή διαθέτει 48 000
ευρώ.

β) τα κοινά κτηνιατρικά έγγραφα εισόδου για όλα τα ζώα που
εισάγονται στην Κοινότητα, και
γ) τα κοινά κτηνιατρικά έγγραφα εισόδου για όλα τα προϊόντα που
εισάγονται στην Κοινότητα, όποιο και αν είναι το τελωνειακό
καθεστώς τους.
Άρθρο 4
Στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας, κάθε αναφορά στο
σύστηµα ANIMO νοείται ως αναφορά στο σύστηµα TRACES από:
α) την 1η Απριλίου 2004 για τα κράτη µέλη που δεν κάνουν
χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 5·

Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

31.3.2004
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 2004/293/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Μαρτίου 2004
για ανανέωση των µέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής του ∆ιεθνούς
Ποινικού ∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCTY)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 15,

α) ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητική οργάνωση·

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

3. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα κράτος µέλος δεσµεύεται από υποχρέωση σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, κυρίως:

Στις 16 Απριλίου 2003, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή
θέση 2003/280/ΚΕΠΠΑ προς υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής της εντολής του ∆ιεθνούς Ποινικού
∆ικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCTY) (1).
Στις 27 Ιουνίου 2003, το Συµβούλιο ενέκρινε την απόφαση
του Συµβουλίου 2003/484/ΚΕΠΠΑ (2) για την εφαρµογή
της κοινής θέσης 2003/280/ΚΕΠΠΑ αντικαθιστώντας τον
κατάλογο των προσώπων που περιέχεται στο παράρτηµα της
κοινής θέσης από τον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτηµα της απόφασης.

(3)

Η κοινή θέση 2003/280/ΚΕΠΠΑ εκπνέει στις 15 Απριλίου
2004.

(4)

Τα πρόσωπα κατά των οποίων το ΙCTY έχει απαγγείλει κατηγορία εξακολουθούν να παραµένουν ελεύθερα, και υπάρχουν
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τους παρέχεται συνδροµή
στις προσπάθειές τους να συνεχίσουν να διαφεύγουν από τη
δικαιοσύνη.

(5)

Με βάση αυτά, το Συµβούλιο θεωρεί αναγκαίο να ανανεώσει
την κοινή θέση 2003/280/ΚΕΠΠΑ για 12 περαιτέρω µήνες
και να ενηµερώσει τον κατάλογο των ονοµάτων που υπόκεινται στις διατάξεις αυτής της κοινής θέσης,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να
εµποδίζουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη διαµέσου του
εδάφους τους διέλευση των προσώπων που απαριθµούνται στο
παράρτηµα και συµµετέχουν σε δραστηριότητες µε τις οποίες διευκολύνονται ορισµένα πρόσωπα που παραµένουν ελεύθερα να
συνεχίσουν να διαφεύγουν από τη δικαιοσύνη για εγκλήµατα για τα
οποία το ICTY τους έχει απαγγείλει κατηγορία, ή που προβαίνουν
σε άλλες ενέργειες κατά τρόπο που ενδέχεται να παρεµβάλλει εµπόδια στην ουσιαστική εκτέλεση από το ICTY της εντολής που του
έχει ανατεθεί.
2.
Η παράγραφος 1 δεν επιβάλλει σε κράτος µέλος την υποχρέωση να αρνείται σε υπηκόους του την είσοδο στο έδαφός του.
(1) ΕΕ L 101 της 23.4.2003, σ. 22.
(2) ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 77.

β) ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη που έχει συγκληθεί
ή διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών ή
γ) βάσει πολυµερούς συµφωνίας περί παροχής προνοµίων και ασυλιών.
Το Συµβούλιο ενηµερώνεται δεόντως σε κάθε µία από τις περιπτώσεις αυτές.
4. Η παράγραφος 3 θεωρείται ότι ισχύει και όταν ένα κράτος
µέλος φιλοξενεί τον Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
5. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τα
µέτρα που επιβάλλει η παράγραφος 1, όταν το ταξίδι δικαιολογείται για επείγοντες ανθρωπιστικούς λόγους ή για συµµετοχή σε
συνεδριάσεις διακυβερνητικών οργανισµών, µεταξύ των οποίων και
συνεδριάσεις οι οποίες υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και κατά τις οποίες διεξάγεται πολιτικός διάλογος µέσω του οποίου
παρέχεται άµεση συνδροµή στο ICTY για την εκτέλεση της εντολής
που του έχει ανατεθεί.
6. Εάν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να χορηγήσει τις εξαιρέσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο 5, απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στο Συµβούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί
εκτός εάν ένα ή περισσότερα από τα µέλη του Συµβουλίου διατυπώσουν αντίρρηση γραπτώς εντός 48 ωρών από την παραλαβή
της κοινοποίησης της προτεινόµενης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που
διατυπωθεί αντίρρηση από ένα ή περισσότερα από τα µέλη του
Συµβουλίου, το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει την προτεινόµενη εξαίρεση.
7. Σε περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3, 4, 5
και 6, ένα κράτος µέλος επιτρέπει την είσοδο στο έδαφός του ή τη
διέλευση από αυτό των προσώπων που απαριθµούνται στο παράρτηµα, η άδεια ισχύει αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο
χορηγήθηκε και για τα συγκεκριµένα πρόσωπα.

Άρθρο 2
Το Συµβούλιο, ενεργώντας µετά από πρόταση κράτους µέλους ή
της Επιτροπής, επιφέρει τροποποιήσεις στον κατάλογο που περιέχεται στο παράρτηµα.
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Άρθρο 3

Άρθρο 5

Για να µεγιστοποιήσει την επίπτωση των προαναφερόµενων µέτρων,
η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά µέτρα παρόµοια µε αυτά που περιέχονται στην παρούσα
κοινή θέση.

Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4
Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία
υιοθέτησής της. Εφαρµόζεται για διάστηµα δώδεκα µηνών. Τελεί δε
υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τροποποιείται κατάλληλα,
εάν το Συµβούλιο κρίνει ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. McDOWELL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1
1. BJELICA, Milovan
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 19.10.1958, Rogatica, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, YU (Σοσιαλιστική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γιουγκοσλαβίας)
Αριθµός διαβατηρίου: 0000148 εκδόθηκε την 26.7.1998 στο Srpsko Sarajevo
Αριθµός εθνικού ∆Τ: 1910958130007
Γνωστός ως: Cicko
∆ιεύθυνση: CENTREK Company in Pale
2. ECIM Ljuban
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 6.1.1964, Sviljanac, Bοσνία και Ερζεγοβίνη, YU
Αριθµός διαβατηρίου/∆Τ: 0144290, εκδόθηκε την 21.11.1998 στην Banja Luka. Λήγει στις 21.11.2003
Γνωστός ως:
∆ιεύθυνση: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, BiH
3. KARADZIC, Aleksander
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, YU
Αριθµός διαβατηρίου: 0036395. Έληξε στις 12.10.1998
Γνωστός ως: Sasa
∆ιεύθυνση:
4. KARADZIC, Ljiljana (Πατρικό όνοµα: ZELEN)
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, YU
Κόρη του Vojo και της Anka
Αριθµός διαβατηρίου/∆Τ:
Γνωστή ως:
∆ιεύθυνση:
5. KOJIC, Radomir
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac Canton, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, YU
Υιός του Milanko και της Zlatana
Αριθµός διαβατηρίου/∆Τ: 4742002. Εξεδόθη στις 27.9.2002 στο Σαράγεβο. Λήγει το 2007
Αριθµός εθνικού ∆Τ 03DYA1935. Εξεδόθη το 2003 στο Σαράγεβο
Γνωστός ως: Mineur ή Ratko
∆ιεύθυνση: 115 Trifka Grabeza, Πάλε ή ξενοδοχείο KRISTAL, Jahorina
6. KOVAC, Tomislav
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 4.12.1959, Sarajevo, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, YU
Υιός του Vaso
Αριθµός εθνικού ∆Τ: 412959171315
Γνωστός ως: Tomo
∆ιεύθυνση: Bijela, Μαυροβούνιο και Πάλε, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
7. KRASIC, Petar
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης:
Αριθµός διαβατηρίου/∆Τ:
Γνωστός ως:
∆ιεύθυνση:
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8. KUZUNDZIC, Predrag
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, YU
Υιός του Vasilija
Αριθµός εθνικού ∆Τ: 30011961120044
Γνωστός ως: Predo
∆ιεύθυνση: Doboj, Βοσνία και Ερζεγοβίνη
9. LUKOVIC, Milorad Ulemek
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 15.5.1968, Βελιγράδι, Σερβία, YU
Αριθµός διαβατηρίου/∆Τ:
Γνωστός ως: Legija (Πλαστό δελτίο ταυτότητας στο όνοµα IVANIC Zeljko)
∆ιεύθυνση: Φυγοδικεί
10. MANDIC, Momcilo
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης 1.5.1954, Kalinovik, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, YU
Αριθµός διαβατηρίου: 0121391, εκδόθηκε στις 12.5.1999 στο Srpsko Σαράγεβου, Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Αριθµός εθνικού ∆Τ: JMB 0105954171511
Γνωστός ως: Momo
∆ιεύθυνση: Ντισκοτέκ GITROS, Πάλε
11. MICEVIC Jelenko
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 8.8.1947, Borci κοντά στο Konjic, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, YU
Υιός του Luka και της Desanka, το γένος Simic
Αριθµός διαβατηρίου/∆Τ:
Γνωστός ως: Filaret
∆ιεύθυνση: Mοναστήρι Milesevo, Σερβία και Μαυροβούνιο
12. RATIC, Branko
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 26.11.1957, MIHALJEVCI SL POZEGA, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, YU
Αριθµός διαβατηρίου: 0442022, εξεδόθη στις 17.9.1999 στη Μπάνια Λούκα. Λήγει στις 17.9.2003
Αριθµός εθνικού ∆Τ: 2611957173132
Γνωστός ως:
∆ιεύθυνση: Ulika Krfska, 42, Μπάνια Λούκα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
13. ROGULJIC, Slavko
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Σερβία, YU
Αριθµός διαβατηρίου/∆Τ: Έγκυρο διαβατήριο 3747158 εξεδόθη την 12.4.2002 στη Μπάνια Λούκα. Ηµεροµηνία λήξεως
12.4.2007. Άκυρο διαβατήριο 0020222, εξεδόθη στις 25.8.1988 στη Μπάνια Λούκα. Λήγει στις 25.8.2003
∆Τ: 1505952103022. 2 τέκνα γραµµένα στο ∆Τ
Γνωστός ως:
∆ιεύθυνση: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Βοσνία και Ερζεγοβίνη
14. VRACAR, Milenko
Ηµεροµηνία/τόπος γέννησης: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, YU
Αριθµός διαβατηρίου/∆Τ: Έγκυρο διαβατήριο 3965548, εξεδόθη στις 29.8.2002 στη Μπάνια Λούκα. Λήγει στις
29.8.2007. Άκυρα διαβατήρια 0280280, εξεδόθη στις 4.12.1999 στη Μπάνια Λούκα (ηµεροµηνία λήξης 4.12.2004) και
0062130, εξεδόθη στις 16.9.1998 στη Μπάνια Λούκα (ηµεροµηνία λήξης 16.9.2003).
Γνωστός ως:
∆ιεύθυνση: 14 Save Ljuboje, Μπάνια Λούκα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1771/2003 του Συµβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, για την τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2803/2000 για το άνοιγµα και την αύξηση αυτόνοµων, κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για ορισµένα προϊόντα αλιείας
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 258 της 10ης Οκτωβρίου 2003)
Σελίδα 2, παράρτηµα:
1. Ποσόστωση υπό αύξοντα αριθµό 09.2760 (Καταχώριση στη δεύτερη στήλη µε τίτλο «Κωδικός ΣΟ» και στην τρίτη στήλη µε
τίτλο «Κωδικός Taric»):
αντί:

διάβαζε:

«ex 0303 78 11

10

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11
81»

«ex 0303 78 11

10

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11
81

ex 0303 78 90

10»

2. Ποσόστωση υπό αύξοντα αριθµό 09.2761 (Καταχώριση στη δεύτερη στήλη µε τίτλο «Κωδικός ΣΟ» και στην τρίτη στήλη µε
τίτλο «Κωδικός Taric»):
αντί:

διάβαζε:

«ex 0304 20 95

70

ex 0304 90 97

60»

«ex 0304 20 95

41
81

ex 0304 90 97

60
86»

3. Ποσόστωση υπό αύξοντα αριθµό 09.2762 (Καταχώριση στη δεύτερη στήλη µε τίτλο «Κωδικός ΣΟ» και στην τρίτη στήλη µε
τίτλο «Κωδικός Taric»):
αντί:

«ex 0306 11 90

60»

διάβαζε:

«ex 0306 11 90

10»

4. Ποσόστωση υπό αύξοντα αριθµό 09.2759, 09.2760, 09.2761 και 09.2762 (Καταχώριση στην έβδοµη στήλη µε τίτλο
«Ποσοστωτική περίοδος»):
αντί:
«1.1.2003-31.12.2003»
διάβαζε: «13.10.2003-31.12.2003».
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∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93,
(ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ)
αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 270 της 21ης Οκτωβρίου 2003)
Σελίδα 7, άρθρο 1 πρώτη περίπτωση:
αντί:
«— κοινούς κανόνες … (ΚΓΤΠΕ), εκτός από εκείνες που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999,»,
διάβαζε: «— κοινούς κανόνες … (ΚΓΤΠΕ), και απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, εκτός από εκείνες που προβλέπονται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999,».
Σελίδα 16, άρθρο 43 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο:
αντί:
«… άρθρο 42 παράγραφος 6 …»,
διάβαζε: «… άρθρο 42 παράγραφος 8 …».
Σελίδα 17, άρθρο 46 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και σελίδα 23, άρθρο 63 παράγραφος 3:
αντί:
«… τη γενική αρχή …»,
διάβαζε: «… τις γενικές αρχές …».
Σελίδα 22, άρθρο 62 πρώτη παράγραφος:
αντί:
«…, περιλαµβάνονται εν µέρει ή συνολικά …»,
διάβαζε: «…, περιλαµβάνονται, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εν µέρει ή συνολικά …».
Σελίδα 52, άρθρο 155 πρώτη πρόταση:
αντί:

«Τα περαιτέρω µέτρα που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η µετάβαση από τις ρυθµίσεις των κανονισµών που αναφέρονται στα άρθρα 152 και 153, σε εκείνες που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισµό, κυρίως όσες σχετίζονται µε
την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 και το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999, του άρθρου 6 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και εκείνες που σχετίζονται µε τα σχέδια βελτίωσης που αναφέρονται στο άρθρο
86 του παρόντος κανονισµού, µπορούν να εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.»,
διάβαζε: «Τα περαιτέρω µέτρα που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η µετάβαση από τις ρυθµίσεις των κανονισµών που αναφέρονται στα άρθρα 152 και 153, σε εκείνες που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισµό, κυρίως όσες σχετίζονται µε
την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 και το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 και του άρθρου 6 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, και από τις διατάξεις που σχετίζονται µε τα σχέδια βελτίωσης που αναφέρονται
στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 σε εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 83 έως 87 του παρόντος κανονισµού,
µπορούν να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2 του παρόντος
κανονισµού.».
Σελίδα 53, παράρτηµα Ι, στον τίτλο:
αντί:
«Κατάλογος καθεστώτων στήριξης που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 1»,
διάβαζε: «Κατάλογος άµεσων πληρωµών που αναφέρονται στο άρθρο 1».
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∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1783/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 270 της 21ης Οκτωβρίου 2003)
Σελίδα 73, άρθρο 1 σηµείο 9 [άρθρο 21β παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999]:
αντί:
«… από την 25η Οκτωβρίου 2003.»,
διάβαζε: «… από της 28ης Οκτωβρίου 2003.».

∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε την
κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των αποξηραµένων χορτονοµών
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 270 της 21ης Οκτωβρίου 2003)
Σελίδα 115, άρθρο 1, πίνακας, στοιχείο β):
αντί:

«β) ex 2309 90 98

Συµπυκνώµατα πρωτεϊνών παραγόµενα µε βάση το χυµό µηδικής και χόρτου
Αφυδατωµένα προϊόντα που λαµβάνονται αποκλειστικά από στερεά κατάλοιπα και χυµό που
προκύπτει από το παρασκεύασµα των συµπυκνωµάτων που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση»

διάβαζε: «β) ex 2309 90 99

Συµπυκνώµατα πρωτεϊνών παραγόµενα µε βάση το χυµό µηδικής και χόρτου
Αφυδατωµένα προϊόντα που λαµβάνονται αποκλειστικά από στερεά κατάλοιπα και χυµό που
προκύπτει από το παρασκεύασµα των συµπυκνωµάτων που αναφέρονται ανωτέρω»

∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση
εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 270 της 21ης Οκτωβρίου 2003)
Σελίδα 125, άρθρο 3 παράγραφος 1:
αντί:
«… από την υπέρβαση της εθνικής ποσότητας αναφοράς που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι.»,
διάβαζε: «… από την υπέρβαση της εθνικής ποσότητας αναφοράς.».
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